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RESUMO 

 

Esta dissertação objetiva compreender os posicionamentos assumidos por uma mulher/mãe 

diante do abuso sexual cometido contra a filha, por seu companheiro e pai da criança 

abusada. É uma pesquisa qualitativa, configurada nos moldes de Estudo de Caso, cuja 

referência de método é o de História de Vida, com utilização de narrativas biográficas. A 

análise busca compreender os diversos posicionamentos assumidos ou designados à 

mulher/mãe, como também considerar o lugar que diferentes marcadores identitários, 

articulados de modo interseccional, ocupam na sua experiência com o abuso sexual da filha. 

Além disso, são investigados tanto os aspectos consonantes com as normas estabelecidas, 

quanto as inflexões, incongruências, dilemas e subversão de verdades óbvias ou canônicas 

presentes em sua narrativa. De modo geral, a experiência de Carmen com o abuso sexual 

da filha é afetada pela imbricação de, pelo menos, três marcadores identitários: gênero, 

classe e raça. A relação que ela estabelece com a articulação entre essas categorias não é 

estável e combina, simultaneamente, variadas e contraditórias posições, cujos sentidos não 

são fixos e destinam-se a diferentes propósitos. Compreender a participação da mulher/mãe 

no abuso sexual a partir dessa perspectiva favorece o questionamento de práticas de 

controle e fiscalização em relação à eficácia ou não do cuidado que presta à criança 

abusada, e a negociação criativa e subversivamente de seus posicionamentos no contexto 

do abuso sexual. Todavia, isso se dá em condições de existência definidas, em um campo 

de significados estabelecidos, mesmo que não sejam fixos, que possibilitam escolhas 

limitadas. 

 

Palavras-chaves: Abuso sexual intrafamiliar; violência sexual intrafamiliar; posicionamento 

de mulher/ mãe; história de vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 

ABSTRACT 
 

 
This dissertation has the objective of understanding the stances assumed by a 

woman/mother in face of the sexual abuse committed against her daughter by her partner, 

and father of the abused child. It is a qualitative research configured in a Case Study format 

with a methodological reference based on the Life History and use of biographical narratives. 

The analysis attempts to understand the various stances assumed or designated to the 

woman/mother, as well as considering the place where different identity markers, articulated 

in an intersectional manner, interfere in her experience with her daughter´s sexual abuse. As 

well as investigating the aspects consonant with established norms, this study further 

investigates the inflexions, incongruences, dilemmas and subversion of the obvious or 

canonical truths present in her speech. Generally, Carmen´s experience with her daughter´s 

sexual abuse is affected by the overlapping of at least three identity markers: gender, class 

and race. The relation she establishes with the articulation of these categories is not stable 

and combines, simultaneously, several and contradictory positions, where meanings are not 

fixed and serve different purposes. To understand the participation of the woman/mother in 

the sexual abuse, and considering this perspective as a starting point, favours the 

questioning of control and supervision practices in relation to the efficacy of the care given to 

the abused child, and the creative negotiation and subversively of her thoughts regarding the 

sexual abuse context. This, however, takes place in a condition of established existence, in a 

field of defined meanings, even if they are not fixed and that allow for limited choices. 

 

Keywords: Intrafamilial sexual abuse; intrafamilial sexual violence; woman/mother stance; 

life history. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Meu estudo circunscreve-se na temática da Violência Intrafamiliar e, em 

linhas gerais, busca compreender como uma mulher/mãe posiciona-se na cena do 

abuso sexual. Entendo por violência intrafamiliar aquela exercida entre membros de 

uma mesma família que residem ou não na mesma casa, embora ocorra mais 

frequentemente entre aqueles que compartilham cotidianamente o mesmo espaço 

físico (ARAÚJO, 2002). 

As palavras ditas ou escritas sempre remetem aos chãos onde estamos 

situados(as); ao que nos faz rir e também ao que nos faz chorar; a perguntas que 

nos fazemos, às provocações, diálogos e reflexões suscitadas por elas; a 

inquietações e perturbações que o mirar o mundo suscita; a afirmações que, mesmo 

transitórias e mutáveis, somos capazes de dizê-las. Sendo assim, o presente estudo 

tem seu nascedouro em minha biografia, nas narrativas sobre abuso sexual 1que eu 

própria construo e naquelas para as quais emprestei meus ouvidos, que me foram 

contadas por crianças, adolescentes e suas mães. Isso não significa que seja uma 

tarefa fácil lançar-me à escrita das histórias do meu tema de pesquisa de mestrado. 

Ao contrário, é tensa e desafiante. Mas há de se escrever... 

 

Das histórias de construção da Pesquisa  

 

 A aproximação com esse tema devo a três meninas que povoaram o universo 

da minha infância, cujas histórias de abuso sexual pelo próprio pai presenciei, em 

momentos históricos distintos, à medida que iam crescendo. Essa cena, que se 

estendia a outras crianças com quem a família do autor da violência mantinha 

                                                           
1
 Embora quase todas as fontes de dados consultadas façam uso do termo abuso sexual, questiono a 

sua utilização para fazer referência à violência sexual cometida contra crianças e adolescentes no 
contexto familiar, pois ele dá a ideia de que é consentido o uso do corpo da criança por parte do 
adulto, desde que não seja de forma excessiva e, portanto, não remete à ideia de violação de direitos 
presente nas práticas violentas. Ainda assim, decidi por sua utilização para facilitar a interlocução 
com o campo de pesquisa ao qual este estudo faz parte. 
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vínculo de parentesco ou amizade, era encravada no silêncio e embotada pela 

cegueira das pessoas que a presenciavam. 

 Da teia de relações implicadas no contexto descrito, meu foco de atenção 

voltou-se para Dona Esmeralda2, mãe das meninas. Aos meus olhos infantis, Dona 

Esmeralda sabia do que acontecia a suas filhas, mas não parecia se dar a nenhum 

gesto que interrompesse o ciclo da violência. Essa interpretação me fez estender a 

raiva que sentia do autor da violência para Dona Esmeralda, e esse sentimento 

perdurou por um longo tempo. Talvez, o meu olhar sobre Dona Esmeralda estivesse 

impregnado de um ideal materno encarnado na abdicação de si e no cuidado 

irrestrito aos filhos e filhas, mesmo nas situações mais difíceis, como é a do abuso 

sexual intrafamiliar (AMAZONAS, OLIVEIRA e MELO, 2009).  

Por várias vezes, a presença dessa experiência se fez viva em mim, e eu me 

via assaltada por interrogações em relação aos motivos que fizeram Dona 

Esmeralda silenciar e, segundo minha compreensão, não ofertar proteção a suas 

filhas. As respostas jamais me foram dadas, mas, de alguma forma, isso funcionou 

como um sussurro, um anúncio para o que viria a acontecer em minha trajetória 

profissional. 

Passado vários anos, em 2007, passei a compor a equipe técnica do Centro 

de Referência da Criança e do Adolescente (CERCA), situado em Recife. Esse 

serviço é oriundo do Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

crianças e adolescentes (Programa Sentinela) e tem como foco de atuação o 

atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência e suas famílias, a 

partir de um trabalho integrado entre Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, o serviço estabelecia, à época, parceria 

com o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social (CENDHEC). 

No período em que fiz parte da equipe técnica do CERCA, percebi que as 

crianças e adolescentes encaminhadas para acompanhamento psicossocial e 

jurídico por motivo de abuso sexual intrafamiliar eram predominantemente meninas, 

                                                           
2
 Para assegurar o anonimato das pessoas que direta ou indiretamente participaram da pesquisa, 

alterei seus nomes e sobrenomes, como também o das cidades, instituições e partidos políticos aos 
quais faço referência ao longo da dissertação.  
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quase sempre acompanhadas por suas mães ou, nos casos de deteminação judicial 

do afastamento da criança ou adolescente violentada do contexto familiar, por 

funcionárias de abrigos. Apesar da predominância de meninas atendidas nesse 

serviço, ressalto a necessidade de problematizar a compreensão correntemente 

veiculada de que os meninos sofrem pouca violência sexual ou não a sofrem no 

contexto familiar, pois de tanto ser dita parece que se transformou em uma verdade 

inquestionável, que pode servir para a reprodução de preconceitos e estereótipos de 

gênero e para encobrir que os homens não só violentam, mas também são 

violentados, e que as mulheres não só são violentadas, mas também violentam. 

Nesse sentido, é importante considerar que muitos meninos não revelam a violência 

por conta da dificuldade que eles têm de discernir o abuso e de denunciar as 

relações de natureza sexual violenta, pela possibilidade de não se dar ouvidos a 

seus relatos. Isso se associa ao medo de serem considerados homossexuais, 

quando o autor da violência é do sexo masculino, ou de serem vistos como doentes 

mentais, quando quem violenta é a própria mãe (PRADO, 2006; COHEN e 

GOBETTI, 2003). 

Ao emprestar meus ouvidos, no CERCA, a mulheres/mães, cujas filhas 

haviam sofrido violência sexual fui questionando minhas compreensões sobre os 

lugares que elas ocupam no abuso sexual intrafamiliar e posicionando-me 

criticamente diante do discurso de vitimização e culpabilização materna fomentado 

socialmente que, ao mesmo tempo, vitimiza a mulher/mãe, numa tentativa de 

sequestro de sua autonomia, e a responsabiliza pela violência sofrida por sua filha, 

acusando-a de conivência e cumplicidade com o autor da violência (NARVAZ, 2005).  

Na minha compreensão, esse discurso enclausura as mulheres/mães em 

identidades fixas e, deste modo, considera que os sentidos que produzem em 

relação ao abuso já estão postos, bastando apenas classificá-los e explicá-los com 

base em referenciais teóricos considerados verdades absolutas; desconsidera a 

complexa trama de relações e o jogo de forças implicados na cena do abuso e, por 

fim, ignora as condições sociais, econômicas, culturais e políticas em que essa 

violência acontece e as posições das mulheres/mães são assumidas ou designadas. 

Nesse contexto foi sendo gestado o meu projeto de pesquisa de mestrado, 

cujo objetivo é compreender os posicionamentos de uma mulher/mãe diante do 
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abuso sexual cometido contra sua filha, por seu companheiro e pai da criança 

abusada. Nessa perspectiva, algumas perguntas emergiram: que posicionamentos 

são assumidos por mulheres/mães, nas situações de abuso sexual cometido contra 

suas filhas? Que posicionamentos elas atribuem a outras pessoas envolvidas? 

Quais sentidos são produzidos em relação a esse jogo de posicionamento e ao 

abuso sexual? Como elas exercem e sofrem os efeitos de poder?  

Tendo em vista esses questionamentos, considero que a importância desse 

estudo no campo da Psicologia deve-se a sua proposta de compreender os lugares 

que mulheres/mães assumem na cena do abuso sexual a partir de uma perspectiva 

posicional, ressaltando o seu caráter dinâmico, múltiplo e contraditório. 

Espero que os resultados dessa pesquisa sirvam de subsídios para 

elaboração de políticas públicas voltadas à violência sexual e contribuam na revisão 

e formulação de intervenções voltadas para mulheres/mães, cujas filhas tiveram 

suas vidas atravessadas pelo abuso sexual. 

 

Algumas considerações sobre Abuso Sexual 

 

O abuso sexual, juntamente com a exploração sexual de crianças e a 

pedofilia, é uma modalidade da violência sexual contra crianças e adolescentes 

(BRASIL, [s.d.]) que, por sua vez, é considerada uma violação de direitos sexuais, 

compreendidos como parte integrante dos direitos da criança e do(a) adolescente 

(LOWENKRON, 2012). 

Para Laura Lowenkron (2010) a violência sexual contra crianças é um 

“problema” social e político contemporâneo que até o final da década dos anos 1980 

não era particularizado no Brasil e, nas últimas décadas, vem sendo atravessado por 

uma explosão discursiva, acompanhada da censura ao silêncio, considerado como 

omissão e cumplicidade. Em sendo assim, a autora parte da premissa de que a 

violência não é um dado em sim e deve compreendido como uma produção social e 

cultural, proposição que não deve ser confundida com uma postura de desconfiança 

ou com a tentativa de relativização de sua existência. 
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Para a estudiosa são três as condições de possibilidades históricas que 

permitem compreender a emergência da violência sexual contra criança como um 

fenômeno social específico: a) a passagem do Código Penal Brasileiro de 1890 ao 

de 1940, em que a ênfase dada à ameaça à honra da família na definição das 

ofensas sexuais foi substituída pelo atentado contra a liberdade sexual da pessoa, 

dotada de interioridade. Nesse contexto, o aspecto mais importante na definição do 

delito desloca-se do status social da pessoa ofendida (se é casada, virgem, honesta) 

para a presença ou ausência do consentimento que, no caso de menores de 14 

anos, não é reconhecido legalmente. Essa mudança do ponto de vista legal ganha 

força política e cultural a partir da década de 60, graças à ação do movimento 

feminista; b) o deslocamento da ênfase das repercussões das ofensas sexuais da 

vergonha para o sofrimento psíquico, o que possibilitou compreender como a 

violência contra crianças tornou-se particularmente dramática, na medida em que é 

compreendida como uma ameaça uma ameaça ao desenvolvimento sexual e 

psíquico da pessoa em desenvolvimento. Além disso, essa mudança permite 

formular uma hipótese para explicar a passagem do antigo silêncio para uma 

explosão discursiva que marca o tema nas últimas décadas. Na perspectiva da 

honra/vergonha o foco era centrado na pessoa ofendida, enquanto que na 

linguagem do sofrimento coletivo, a indignação coletiva e os efeitos da denúncia 

recaem sobre a figura do autor da violência, principalmente quando quem sofre a 

violência é menor de idade. Logo, não se trata de resguardar o silêncio para 

esconder a vergonha, que é da ordem do escrutínio público, mas de colocar o 

sofrimento em palavras para superar o trauma, que é da ordem da interioridade, e 

para responsabilizar o culpado, deslocando para ele os efeitos da violência a partir 

da denúncia; c) o lugar de destaque que a partir do final do século XX crianças e 

adolescentes passam a ocupar nas lutas por direitos especiais, o que no Brasil se 

deu através da passagem do Código de menores, de 1979, para o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, no qual crianças e adolescentes passam 

a ser vistos como sujeitos de direitos especiais, e a crítica à violência contra elas 

ganha força, transformando o crime cometido contra a criança no principal modelo 

de atrocidade. Nas palavras de Faleiros e Campos (2000, p. 18) trata-se de um 

avanço na compreensão “política e ética do fenômeno, ou seja, deste como uma 
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questão de cidadania e de direitos humanos, e sua violação como um crime contra a 

humanidade”. 

Segundo a cartilha Campanha de Prevenção à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes (BRASIL, [s.d.]) o abuso sexual pode acontecer dentro ou 

fora da família, sendo classificado respectivamente de abuso sexual intrafamiliar e 

abuso sexual extrafamiliar. Pesquisas (HABIGZANG, KOLLER, AZEVEDO e 

MACHADO, 2005; ARAÚJO, 2002) apontam que essa modalidade de violência 

ocorre mais frequentemente nas relações intrafamiliares contra meninas, em cujo 

contexto o pai biológico assume a posição de principal autor da violência, seguido do 

padrasto, o que faz com que essa modalidade de violência seja atravessada por dois 

marcadores básicos: gênero e geração.  

Para Mônica Meyer (2008, p. 72), o acontecimento do abuso sexual no 

contexto familiar [...] “é algo que rompe não só com o contrato que funda a própria 

ordem social como também com a noção de infância e de família instituída, lugar 

idealizado e naturalizado”. Além disso, ela analisa que as situações de abuso sexual 

vêm provocando pelo menos dois deslocamentos no campo da infância: a mudança 

de atenção do “menor delinquente” para a criança abusada; e na intercepção com a 

sexualidade, a questão da homossexualidade como patologia sai de cena e a 

atenção recai para a figura do pedófilo, considerado um perigo para as crianças no 

âmbito familiar. A constituição no interior da família de uma nova figura de criminoso 

acaba situando as relações familiares como um perigo a ser atacado dentro da 

lógica normativa do Direito, e, segundo a autora, corre-se o risco de reescrever a 

história de vida de crianças, pais e mães pelo “viés terrífico do abuso sexual infantil”. 

Embora o conceito de abuso sexual seja marcado por imprecisão e não se 

constitua como um fenômeno monolítico, em vários estudos consultados (ARAÚJO, 

2002; FALEIROS e FALEIROS, 2007; FAIMAN, 2007; HABIGZANG, KOLLER, 

AZEVEDO, MACHADO 2005; MARQUES, 2005; NARVAZ, 2005; SANTOS, 2007; 

SANTOS e DELL’AGLIO, 2008) significa o contato ou interação sexual entre uma 

criança ou adolescente e alguém em estágio psicossexual mais avançado do 

desenvolvimento, em que este se utiliza da criança ou adolescente para obter 

satisfação sexual. Essas autoras sugerem que as práticas sexuais relacionadas ao 
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abuso sexual podem variar de atos que incluem contato sexual com ou sem 

penetração a diferentes tipos de ação em que não se produz contato sexual, como o 

voyeurismo e o exibicionismo.  

A ênfase dessa concepção é na assimetria do poder e nos danos 

psicológicos, considerados graves e passíveis de se estenderem ao longo da 

trajetória de vida de crianças e adolescentes violentadas. Além disso, é ressaltado o 

não-consentimento consciente, o que caracteriza um quadro de vitimização, com um 

“agressor” e uma “vítima” definidos, em que a criança/adolescente é sempre 

coisificada, jamais vista como “sujeito” em uma relação sexual com adulto. Essa 

definição é reveladora de que as interações sexuais intergeracionais são sempre 

demarcadas a partir do enquadre do abuso e da violência, o que evidencia os limites 

dos direitos das crianças e adolescentes em relação ao exercício da sexualidade e 

os limites dos direitos de adultos no que toca às práticas sexuais com menores 

(LOWENKRON, 2012). 

Embora considere que essa compreensão contribua para visibilizar e afirmar 

o abuso sexual como um problema de ordem jurídica, política e de saúde pública e 

não seja minha intenção negar que esse tipo de violência se trata de uma violação 

aos direitos humanos e, portanto, caracteriza-se como crime, posiciono-me 

favoravelmente a sua problematização, tanto no campo da escuta clínica quanto da 

pesquisa. O primeiro questionamento diz respeito à defesa das repercussões 

danosas e permanentes do abuso sexual como um fato dado, o que torna algo que é 

moralmente reprovável como necessariamente danoso para a saúde, 

desconsiderando que “nem tudo que é errado moralmente é nocivo ou patógeno. E, 

reciprocamente, nem tudo que é patógeno é necessariamente errado moralmente” 

(CALLIGARIS, 1999, p. 81).  

Essa perspectiva, segundo Brandão Junior e Ramos (2010), coloca-nos 

diante de um nó no qual moral e patológico se confundem, sendo um desafio 

separá-los, uma vez que em suas origens um servia ao outro. Em defesa do controle 

social, a partir do século XVIII, a medicina (psiquiatria), a pedagogia e a justiça 

penal, para organizar a sexualidade, normatizaram os comportamentos sexuais, 

desde a infância até a velhice, apontando seus possíveis desvios e consequências. 
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O segundo questionamento está relacionado à compreensão de que, embora 

do ponto de vista jurídico o agressor seja responsabilizado pelo abuso sexual e a 

agredida escutada e protegida como vítima de ato sexual violento, é pertinente, no 

contexto de escuta do sofrimento psíquico, em vez de falar em “agressor” e sua 

“vítima”, falar em relação violenta entre o “agressor” e a “agredida” em um contexto 

psíquico de inúmeras e complexas variáveis (CROMBERG, 2004). Se não for assim, 

a criança abusada é ajudada apenas parcialmente, pois, na ótica da vitimização, é 

impossível entender ou intervir em certas situações, nas quais, por exemplo, a 

criança mostra-se triste e com raiva da mãe quando o autor da violência é afastado 

de casa.  

 

Da organização da dissertação 

 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos, mais as considerações 

finais. No primeiro capítulo situo as minhas afiliações teóricas, a partir do debate 

sobre gênero e identidade que orienta a noção de posicionamento presente em meu 

trabalho de pesquisa. Para isso, dialogo com estudiosas feministas: Gayle Rubin 

(1993) Liz Bondi, (1999), Avtar Brah (2006), Chantal Mouffe, 1999 e Joan Scott, 

(1999a, 1999b).  

O segundo capítulo consiste em uma revisão da literatura sobre o que se diz 

nas produções científicas sobre as mulheres/mães nas situações de abuso sexual, 

em que essa prática de violência é cometida por seu companheiro contra uma ou 

mais de suas filhas. O procedimento metodológico utilizado é a análise documental 

da produção teórica que faz alusão às mulheres/mães no contexto do abuso sexual 

intrafamiliar, constituída por teses, dissertações e artigos científicos, publicados 

entre os anos de 2000 e 2013, nas seguintes fontes de busca: Biblioteca Científica 

Eletrônica em Linha (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDBT). Categorizei os modos como os estudos 

analisam a participação das mulheres/mãe no abuso sexual intrafamiliar em três 

perspectivas de abordagem da questão: a) reação ambivalente ou positiva, b) 

desmentido materno e c) posição ora de submissão, ora de resistência à ordem 

patriarcal. 
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No terceiro capítulo o meu olhar se volta para a construção da Metodologia, a 

partir do mote de que o “caminho se faz caminhando”. Situo o cotidiano da pesquisa, 

descrevendo seus percalços e alegrias, desde a minha chegada ao Centro de 

Referência, instituição na qual obtive consentimento para realizar o trabalho de 

campo, até o meu reencontro com Carmen, que se tornaria a minha principal 

interlocutora. Apresento também os argumentos que me fizeram optar pelo Método 

de História de Vida e pela realização de Estudo de Caso, o que inicialmente não 

estava previsto. Embora minha pesquisa não se constitua num trabalho etnográfico, 

as referências metodológicas da Etnografia me acompanharam, servindo de bússola 

e de nutrição para os caminhos e reflexões tecidas ao longo do estudo. 

No quarto capítulo apresento a história de Carmen, cuja narrativa busquei 

organizar de modo cronológico, segundo os seguintes eixos produzidos ao longo de 

nossas conversas e a partir da leitura da transcrição das gravações: 1) Carmen; 2) 

revelação do abuso sexual de Helena; 3) o trajeto percorrido para notificação e 

registro do boletim de ocorrência do Abuso Sexual; 4) o retorno a casa e; 5) 

repercussões do abuso sexual intrafamiliar. A exceção do primeiro, os outros eixos 

foram fontes de análise, por meio da qual busquei compreender os diversos 

posicionamentos assumidos por minha interlocutora ou designados a ela, como 

também considerar o lugar que os marcadores de gênero, classe e raça, articulados 

de modo interseccional, ocupam na sua experiência com o abuso sexual da filha.  

E, por fim, nas considerações finais, apresento reflexões que foram sendo 

tecidas ao longo da construção da pesquisa e aponto alguns eixos que nortearam o 

processo de análise da narrativa de minha interlocutora, os quais podem servir de 

pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 1  

IDENTIDADES DE GÊNERO E POSICIONAMENTO: NOTAS PARA 

COMPRESSÃO DA NARRATIVA DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE ABUSO 

SEXUAL INTRAFAMILIAR 

 

Neste capítulo apresento a perspectiva teórica a qual me afilio para interpretar 

o fenômeno do abuso sexual intrafamiliar sexual, como experienciado por 

mulheres/mães de meninas abusadas. Situo inicialmente o lastro teórico aberto por 

Gayle Rubin (1993), quando, na década de 70, para ressituar o debate sobre a 

opressão das mulheres, até então marcado pela ideia de patriarcado (de influência 

marxista), toma o conceito de Gênero do campo psiquiátrico, onde era utilizado para 

a descrição dos então considerados transtornos identitários sexuais, ressignifica-o, a 

partir do feminismo, e oferece-o como categoria de análise (STOLKE, 2004). Nessa 

nova forma de pensar gênero e analisar as relações entre homens e mulheres, as 

dimensões sociais, estruturais e subjetivas da produção das relações de gênero são 

melhor delineadas, abrindo espaço para análise de maior complexidade sobre 

experiência e identidade, tema da segunda parte deste capítulo. Ressalto que, como 

a análise que empreendi diz respeito à história de vida de uma mulher, os aspectos 

teóricos aprofundados no segundo momento deste capítulo serão bem mais 

utilizados. 

 

1.1 Gênero 

 

Em seu ensaio O Tráfico das Mulheres: notas sobre a economia política do 

sexo, Gayle Rubin (1993) pergunta quais são as relações que transformam uma 

fêmea humana em uma mulher domesticada, e elabora o conceito do sistema 

sexo/gênero: “um conjunto de arranjos através dos quais uma sociedade transforma 

a sexualidade biológica em produto da atividade humana, e na qual essas 

necessidades sexuais transformadas são satisfeitas” (p. 2). A reflexão sobre como 

esses arranjos operam foram produzidas a partir da leitura crítica de vários autores, 
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sobretudo Lévi-Strauss e Freud. Embora questione aspectos das obras desses 

autores, a autora pondera:  

 

eles fornecem instrumentos conceituais com os quais é possível construir 
descrições da parte da vida social que é o locus da opressão das mulheres, 
das minorias sexuais e de determinados aspectos da personalidade 
humana nos indivíduos” (1993, p. 2). 

 

Na busca para situar e explicar a opressão das mulheres dentro dos sistemas 

sociais, Rubin (1993) toma de empréstimo de Lévi-Strauss o conceito de “troca de 

mulheres”, um dos princípios fundamentais do parentesco na teoria levistraussiana. 

Para a autora, a constituição do conceito de troca de mulheres se dá pela 

articulação de duas ideias particularmente importantes para elas: dádiva e tabu do 

incesto.  

Segundo a autora, à teoria da reciprocidade primitiva, que ressalta a doação 

de um presente como uma condição de possibilidade para a criação e afirmação de 

vínculo social entre os parceiros de uma troca, Lévi-Strauss acrescentou a ideia de 

que os casamentos são a mais importante troca de presentes, na qual as mulheres 

são os objetos de transação. Nessa concepção, o tabu do incesto, cuja existência é 

universal, mas o conteúdo de sua proibição variável, não se destina a impedir os 

acasalamentos geneticamente próximos e sim assegurar a criação de relações de 

reciprocidade e de parentesco entre famílias e entre grupos diferentes. Dado que as 

mulheres são os presentes, elas não podem aproveitar dos benefícios de sua 

própria circulação, logo, é aos homens que, ao trocá-las, é oferecida essa 

possibilidade de ligação social. 

Por um lado, Rubin (1993) argumenta que a “troca de mulheres” é um 

conceito sedutor e poderoso porque coloca a opressão das mulheres dentro de 

sistemas sociais, em lugar da biologia, por outro lado, considera-o um conceito 

problemático, uma vez que para Lévi-Strauss a troca de mulheres é a base da 

cultura. A adoção dessa formulação implica que o projeto feminista deve abolir a 

cultura e substituí-la por algo que não tenha como base a opressão das mulheres, o 

que, na perspectiva da autora, não é necessário, pois a cultura é por definição 

inventiva. Ao contrário de Levi Strauss, Rubin (1993) defende que a troca de 
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mulheres não é condição para origem da cultura, nem se trata de um sistema em si, 

mas é um conceito que expressa como as relações sociais de um sistema de 

parentesco3 estabelecem aos homens determinados direitos sobre as mulheres, que 

essas não têm sobre si mesmas e muito menos sobre seus parentes do sexo 

masculino. Assim sendo, a troca de mulheres constitui um modo através do qual são 

revelados aspectos das relações sociais de sexo e gênero, cujos efeitos são a 

ausência de direitos plenos das mulheres sobre si mesmas. 

Em síntese, ela diz que se a troca de mulheres é um princípio fundamental de 

parentesco, a subordinação feminina pode ser considerada como efeito das relações 

através das quais sexo e gênero são organizados e produzidos, o que solicita o 

estudo de cada sociedade para determinar os mecanismos por meio dos quais as 

convenções particulares sobre sexualidade são produzidas e mantidas. 

Ainda em diálogo com Levi Strauss, com foco nas pré-condições que ele 

considera necessárias para os sistemas de casamento operarem, Rubin (1993) 

afirma que o parentesco cria o gênero. Assim, os status de parentesco, 

estabelecidos socialmente, têm predominância sobre o biológico.  Inspirada na ideia 

do autor de que os casamentos são gerados para estabelecer alianças entre as 

famílias, cuja necessidade é assegurada através da divisão do trabalho por sexo que 

estabelece uma relação de dependência mútua entre os dois sexos, ela também 

afirma que essa divisão sexual pode ser considerada um tabu: 

 

um tabu contra a mesmice entre homens e mulheres, um tabu dividindo os 
sexos em duas categorias reciprocamente exclusivas, um tabu que 
exacerba as diferenças biológicas entre os sexos e que, em consequência, 
cria o gênero. A divisão de trabalho também pode ser vista como um tabu 
contra arranjos sexuais diferentes daqueles que envolvem pelo menos um 
homem e uma mulher, impondo assim um casamento heterossexual (1993, 
p. 11). 

 

 

                                                           
3
 Rubin afirma que um sistema de parentesco não se limita a uma relação de parentes biológicos, 

pelo contrário, é antes um sistema de garantia e status que frequentemente contesta as relações 
genéticas. 
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A partir disso, Rubin (1993) defende a ideia de que a constituição de homens 

e mulheres como categorias mutuamente exclusivas não é efeito de diferenças 

naturais, mas da supressão de semelhanças naturais e da exacerbação, no campo 

da cultura, das diferenças biológicas existentes entre os sexos operadas pelo 

parentesco. Por fim, a autora assinala que algumas generalidades básicas sobre a 

sexualidade humana podem ser produzidas a partir de uma exegese das teorias de 

parentesco de Levi Strauss: o tabu do incesto, a heterossexualidade compulsória, a 

divisão assimétrica entre os sexos e a coerção sobre a sexualidade feminina. 

 

Adriana Piscitelli (2004) argumenta que ao tentar desnaturalizar a 

subordinação das mulheres, Rubin pensa em termos universais e opera com uma 

série de dualismos (sexo/gênero, natureza/cultura), que se tornarão alvo de críticas 

feministas posteriores. Ao mesmo tempo evidencia que o ensaio O Tráfico das 

Mulheres: notas sobre a economia política do sexo apresenta deslocamentos no 

debate feminista da época, sendo dois particularmente relevantes. O primeiro 

deslocamento está relacionado com a proposta de pensar nas construções sociais 

de mulheres em termos de sistemas culturais, enquanto o segundo diz respeito à 

exigência de compreender os contextos diversos e específicos nos quais o sistema 

sexo/gênero operacionaliza relações de poder. Nessa perspectiva o conceito de 

gênero é apresentado como uma categoria de análise alternativa ao patriarcado, e a 

opressão não é vista como inevitável, mas resultado de relações específicas que a 

organizam.  

 

1.2 Identidades, abuso sexual e posicionamentos de mulheres/mães 

 

Ancoro-me nas contribuições das feministas Liz Bondi, (1999), Avtar Brah 

(2006), Chantal Mouffe (1999) e Joan Scott (1999a, 1999b) para o debate sobre a 

categoria de Identidade, a fim de delinear a noção de posicionamento que norteia o 

meu trabalho de pesquisa. Tal escolha tem relação com o movimento que essas 

estudiosas fazem de, a partir da problematização da categoria mulher, pensar a 

identidade em uma perspectiva posicional, situando-se em um debate mais amplo 
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de crítica às narrativas universais e à ideia de um sujeito coerente, centrado na 

razão, portador de uma essência. 

Identifico três elementos do conceito de Identidade debatido pelas feministas 

citadas que são úteis para refletir a ideia de posicionamento que orienta meu estudo. 

O primeiro elemento diz respeito ao caráter relacional da identidade, o qual será 

abordado tendo como ponto de partida o pensamento de Chantal Mouffe(1999). 

Para refletir sobre esse aspecto, a estudiosa inspirou-se no processo de redefinição 

de identidades coletivas e no estabelecimento de novas fronteiras, presenciados no 

final do XX, relacionados à queda do comunismo e ao desaparecimento da oposição 

democracia/totalitarismo, os quais, desde o final da Segunda Guerra Mundial, 

serviam como fronteira para a distinção entre o amigo e o inimigo Isso, para ela, 

criou uma dupla dificuldade: 

1. No leste, a unidade construída na luta contra o comunismo dissolveu-se, 

e, a partir disso, se testemunha a multiplicação de identidades 

relacionadas a antagonismos étnicos, regionais e religiosos que dificultam 

a construção de uma democracia pluralista;  

2. No ocidente, a própria natureza da democracia foi desestabilizada porque 

seu sentido estava relacionado com a diferença definida com esse “outro” 

que a negava.  

 

Essa situação, de acordo com Mouffe (1999), propiciou também o 

desenvolvimento da extrema direita, que substituiu o inimigo externo pelos 

estrangeiros, vistos, então, como uma ameaça à identidade e à soberania nacional. 

Além disso, através de um discurso nacionalista e xenofóbico, investe-se na 

construção de novas identidades coletivas e na criação de uma nova fronteira 

política. Ela assinala ainda que a ausência do “inimigo” favoreceu a emergência de 

um cenário de multiplicação de particularismos e o reaparecimento de movimentos 

que se articulam em torno de discursos nacionalistas e xenófobos.  

Frente a esse cenário, a autora afirma que a defesa e o aprofundamento do 

projeto democrático exigem considerar o desafio do multiculturalismo e, 

consequentemente, abordar as distintas formas de identidades baseada em uma 

compreensão do político diferente do modelo liberal racionalista e individualista, que 
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defende a sua anulação como campo de força, da violência e da luta contra o 

inimigo. Para Mouffe (1999), essa perspectiva é problemática, visto que não basta 

negar o político para fazê-lo sumir e tal tentativa leva apenas à impotência, a qual é 

característica da reação do pensamento liberal democrático ao movimento de 

reivindicação de distintas formas de identidade. 

A alternativa a essa situação, vista como um beco sem saída, segundo a 

autora, é compreender que toda identidade é construída através da relação com o 

outro e, assim, as condições que possibilitam sua constituição são a afirmação de 

uma diferença. Por conseguinte, ela alerta para a necessidade de se interrogar 

sobre as possibilidades de relação existentes entre identidade e alteridade, dado o 

risco de exclusão sempre presente na relação identidade/diferença. 

Essa ideia tem como referência o pensamento de Jacques Derrida (apud 

Mouffe, 1999; Scott, 1999a), para quem a afirmação positiva de qualquer termo e, 

portanto, sua identidade é construída através da relação com o outro e 

frequentemente implica o estabelecimento de oposição e hierarquia de um polo 

sobre o outro que, supostamente, são homogêneos e iguais a si mesmos, a 

exemplo: negro e branco, homem e mulher. 

Para Joan Scott (1999a), essa lógica de oposição binária oculta que polos 

apresentados como opostos são interdependentes e seus significados construídos 

através de contrastes instituídos em contingências específicas, e não efeitos 

inerentes de uma oposição pré-existente. No movimento de problematizar e 

subverter essa lógica, a autora toma de empréstimo de Derrida a proposição de 

desconstrução, que se propõe a “analisar as operações da diferença nos textos e as 

formas nas quais os significados são trabalhados (p. 208)” através da inversão e das 

mudanças de posições das oposições binárias. Esse processo demonstra que as 

oposições não são naturais, mas construídas, para fins e em contextos específicos e 

que cada polo contém aspectos negados e reprimidos do outro, sem os quais não 

seria possível a sua afirmação. A desconstrução, conforme pontua a autora, não se 

propõe a negar as diferenças, mas demonstrar os efeitos que a diferença pensada a 

partir da lógica de oposição binária provoca. 

Por sua vez, Mouffe (1999) afirma que conceber a identidade sob essa 

perspectiva implica tomar o político como uma dimensão inerente às relações sociais 
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e necessariamente atravessada pelo antagonismo e pela hostilidade. Assim, ao 

contrário da perspectiva liberal, ela defende a importância do dissenso numa 

sociedade democrática, de modo que o opositor não seja visto como um inimigo a 

ser destruído, mas como um adversário cuja posição deve ser reconhecida como 

legítima. Em síntese, trata-se de transformar o antagonismo em agonismo.  

O segundo elemento do conceito de Identidade debatido pelas estudiosas 

feministas que inspiram meu estudo é o antiessencialismo. Em oposição à 

possibilidade de vislumbrar a identidade fundamentada em um caráter universal e 

permanente, Avtar Brah (2006) e Joan Scott (1999b) defendem que essa categoria é 

produzida a partir de uma multiplicidade de interações, discursivamente, em 

contextos pessoais, sociais e históricos específicos. Portanto, ela não é fixa, está em 

constante mudança, e não há possibilidade de assegurar uma identidade que 

pertença ao indivíduo e à qual ele pertença (MOUFFE, 1999; BRAH, 2006).  

Essa noção de identidade é consonante com a compreensão de que os 

sujeitos são constituídos através da experiência. Desse modo, “contra a ideia de um 

‘sujeito da experiência’, já plenamente constituído a quem as ‘experiências 

acontecem’, a experiência é o lugar de formação do sujeito” (BRAH, 2006, p. 360). 

Nessa perspectiva, a experiência não é a origem de nossa explicação, nem a 

evidência incontestável na qual são assentadas as bases do conhecimento, mas 

sim, aquilo que buscamos explicar, sobre o qual se produz conhecimento, o que 

implica historicizá-la, bem como as identidades que ela produz. Consequentemente, 

é problemático falar de uma identidade existente como se ela estivesse desde 

sempre constituída à espera de ser proclamada, assim como supor que o 

surgimento de uma identidade é inevitável ou que ela sempre existirá na forma que 

lhe foi designada por um dado movimento político ou momento histórico (SCOTT, 

1999b). 

Para Scott (1999b) o posicionamento que os sujeitos são construídos através 

do discurso não significa determinismo linguístico ou destituí-los de sua capacidade 

de agenciamento, mas afirma o caráter produtivo do discurso e a inseparabilidade 

entre experiência e linguagem. Portanto, a qualquer momento, o sujeito que é efeito 

de discurso pode experimentar a si mesmo como “eu” (Brah, 2006), entretanto, aos 

moldes de Scott (1999b), o seu agenciamento se dá em condições de existência 
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definidas, em um campo de significados estabelecidos, mesmo que não sejam fixos, 

que possibilitem escolhas que não são ilimitadas. 

Se os sujeitos são construídos discursivamente, a experiência é um evento 

linguístico, ou seja, não acontece fora de significados estabelecidos, embora não 

esteja limitada a uma ordem fixa de significados, e, considerando que o discurso é 

compartilhado, a experiência é tanto coletiva como individual. Portanto, a 

experiência é uma história do sujeito e a linguagem é o local onde a história é 

encenada (SCOTT, 1999b). 

A questão então passa a ser como analisar a linguagem, e uma forma 

possível, segundo Scott (1999b), é através do literário, pois, uma vez ele que não 

pressupõe uma relação direta entre palavras e coisas, não se limita a significados 

únicos e nem muito menos se propõe a resolver contradições, possibilita a análise 

das produções discursivas da realidade social e política como processos complexos 

e contraditórios.  

E, por fim, o terceiro elemento, é o que se refere à possibilidade, proposta por 

Liz Bondi (1999), de pensar a identidade a partir da metáfora espacial. A autora 

insere essa compreensão no debate sobre as políticas de identidade, no texto 

Localizar as Políticas de identidade, onde traz à baila as tensões entre humanismo e 

anti-humanismo e também volta sua atenção sobre como a política feminista vem se 

confrontando com essa questão. 

Para Bondi (1999), Freud e Marx desafiaram as ideias e a certeza do 

humanismo liberal, sobretudo o cogito cartesiano e seu sujeito soberano e 

autônomo, como também a ideia de uma essência irredutível, estável e alienada no 

centro de cada indivíduo. Além disso, ambos afirmaram que a identidade não é inata 

ou dada, mas construída através de processos estruturais. Entretanto, tanto a 

herança de Freud quanto a de Marx é problemática para desenvolver uma política 

que resista aos delineamentos universalizantes do humanismo liberal. O primeiro, 

por sua falta de compromisso com uma política de emancipação e o segundo porque 

atribui uma autenticidade única ao sujeito de uma classe trabalhadora 

revolucionária. 

Ao voltar à atenção para o feminismo, particularmente para as práticas 

políticas do feminismo de segunda geração, Bondi (1999) ressalta o papel que os 
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pequenos grupos tiveram para a afirmação de que o “pessoal é político” e para a 

construção de uma identidade feminista através da qual era possível questionar a 

subordinação das mulheres. Através da conscientização, foi possível ao movimento 

feminista articular uma compreensão anti-humanista de sujeito ao compromisso com 

a ação política. Reconhecia-se que a experiência estava suscetível à possibilidade 

de interpretações conflitivas e que a subjetividade era internamente dividida, de 

modo que a identidade feminina era considerada construída ao invés de descoberta, 

mutável ao invés de fixa. Porém, a autora faz uma crítica: ao desenvolver um sujeito 

feminista alternativo, o feminismo de segunda geração reproduziu algumas 

limitações quase do mesmo modo que na ideia marxista de um sujeito proletário 

revolucionário, posto que as experiências generalizadas e validadas nos pequenos 

grupos tendiam a ser as das mulheres brancas, ocidentais, de classe média e 

heterossexuais, produzindo novas formas de exclusivismo que alienaram e 

oprimiram as mulheres que não se adequavam a essa norma. 

Nesse texto Bondi (1999) analisa duas posições políticas resultantes das 

críticas feitas à exclusividade do movimento de mulheres. A primeira resultou no 

reconhecimento e desenvolvimento de identidades feministas múltiplas através de 

um processo de colocar hífens, levando as mulheres a se identificarem como 

feminista-negra, feminista-proletária, feminista-lésbica, feminista-judia, dentre outras 

possibilidades. Embora tenha contestado a ideia de irmandade entre as mulheres, a 

concepção de múltiplas identidades acabou por dissolver a compreensão inicial 

sobre a identidade como fraturada, enfatizando uma perspectiva que a vê como algo 

a ser reconhecido ou descoberto ao invés de construído, fixo ao invés de mutável. A 

autora defende que essa posição se aproximava da ideia de sujeito centrado e 

coerente do modelo humanista. 

A segunda alternativa analisada por Bondi (1999) é afiliada à crítica pós-

estruturalista do humanismo liberal, que buscou forjar um feminismo pós-moderno. 

Nesta perspectiva, o antiessencialismo é um elemento relevante e, 

consequentemente, a identidade é vista como fluída e maleável, o que torna 

problemática qualquer tentativa de fundar a política na identidade. Embora 

reconheça que o pós-estruturalismo constitui uma fértil fonte tanto para o feminismo 

quanto para a política emancipatória, a autora ressalta que essa posição comporta 
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graves perigos, pois a categoria mulher é transformada em um sinal que flutua 

livremente, tomando qualquer significado que lhe seja dado, e a materialidade das 

relações sociais é desconsiderada. Para ela, essa postura acaba por se aproximar 

do humanismo liberal. 

A posição assumida por Bondi (1999) é a de elaborar uma proposta que 

conserve o potencial emancipatório das críticas ao humanismo liberal sem se render 

ao relativismo apolítico do pós-modernismo. Em função disso, ela se debruça 

reflexivamente sobre as noções de experiência e de identidade. 

No meu ponto de vista, Bondi (1999) compartilha uma visão de experiência 

próxima a de Scott (1999b) e Abrah (2006), rejeitando a concepção fomentada no 

feminismo com hífens de que o conhecimento flui diretamente da experiência e que 

essa assegura a autenticidade do primeiro. Além disso, ela enfatiza a necessidade 

de resguardar algum sentido da experiência como válida, pois sem isso existem 

poucas possibilidades de resistência às definições opressivas que os grupos 

dominados fazem dos grupos subordinados. 

Entretanto, afirmar a experiência como válida não implica considerá-la 

verdadeira e sim um fenômeno notável, mas questionável: 

 

desde esta perspectiva, cada quem habita suas próprias e válidas 
realidades de experiência, e como seres sociais negociamos nossas 
versões, parcialmente coincidentes e existencialmente vitais. Portanto, a 
essência da experiência reside não em sua autenticidade, mas em sua 
habilidade para nutrir nossas ideias e ações (BONDI, 1999, p. 261). 

 

Em relação à categoria Identidade, Bondi (1999) defende uma posição anti-

humanista articulada com uma política emancipatória, que concebe a subjetividade 

como fraturada e descentrada. Nessa perspectiva, as identidades singulares e 

coerentes são sempre construções míticas. Ao enveredar por esse caminho, a 

autora tenta evitar o essencialismo velado em exortações a identidades autênticas, 

ao mesmo tempo em que admite a impossibilidade de dispensar totalmente o uso da 

categoria Identidade. No seu ponto de vista, identidade é uma construção mítica 

dependente do contexto e, portanto, não se localiza no âmbito de uma essência real. 

Embora defenda que as ficções sobre identidades são essenciais, é favorável à 

utilização do essencialismo de forma estratégica, ao invés de ontológica. 
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Para a autora, essa compreensão de identidade sustenta as tentativas das 

feministas em ajustar contas com os efeitos de exclusão diante das diferenças entre 

as mulheres sem ter que recorrer a essências ontológicas ou abdicar inteiramente 

da categoria mulher, sobre a qual o feminismo está baseado.  

Ao adotar essa perspectiva, tal qual Brah (2006), Scott (1999a, 1999b) e 

Mouffe (1999), Bondi (1999) afirma a identidade como processual, provisional e 

contingencial, reconhecendo-a como internamente fraturada e externamente 

múltipla. Propõe que, em lugar de nos referirmos às identidades como essências 

irredutíveis, falemos de posições que tomamos para nós ou que nos são 

designadas.  

Para ela, a metáfora da posição consegue captar tanto a multiplicidade como 

a fratura interna das identidades, mas defende o uso do conceito de sujeito, já que 

ainda operamos com narrativas de nossa integridade pessoal. Mesmo com o uso da 

metáfora espacial Bondi (1999) alerta que o risco do essencialismo não é excluído, 

pois, se não se interroga sobre as compreensões de lugar e posições que 

constituem essa metáfora, elas podem ocupar o lugar de “essencialismo” do 

“antiessencialismo”: 

 

se seus significados não forem explorados, seus efeitos podem chegar a ser 
tão debilitantes como uma ideia mal conceitualizada de identidade. Mais 
exatamente, se as referências ao “lugar”, à “posição”, à “localização” apelam 
de maneira encoberta a essências estáveis e fixas, ganharemos menos do 
que supomos. E este parece ser o caso, na medida em que estas metáforas 
utilizam uma conceitualização cartesiana do espaço como uma quadrícula 
tridimensional e absoluta, livre de qualquer conteúdo material (1999, p. 264-
265). 
 
 

A alternativa, segundo a autora, é sustentar a metáfora espacial por 

compreensões de espaços que afirmem o lugar, a posição como criações e 

produções, que dão margem à possibilidade da existência de diferentes e 

contraditórias posições de sujeito em contextos sociais diferentes, impedindo-as de 

se tornarem completamente fixas. 

Tomar como referência essa concepção de identidade sugere a ruptura com 

uma lógica de análise presente em estudos sobre violência sexual que pressupõe 
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uma inalterável e polarizada oposição binária entre homem/mulher e 

agressor/vítima, essencializando essas categorias.   

Assim, em lugar de tomar como ponto de partida do meu estudo a oposição 

como algo já dado e invariável, faz-se necessário problematizá-la, questionando os 

processos e as condições sociais e históricas através das quais ela é produzida. Se 

a oposição é produzida, as relações de gênero, mesmo nas situações de abuso 

sexual, não estão aprisionadas na lógica da dominação do homem/autor da violência 

sobre a mulher/mãe, sendo possível a existência de diferentes configurações nas 

práticas e relações estabelecidas entre eles.  

Essa perspectiva coloca em questionamento uma visão reducionista e 

preconceituosa que cristaliza um modo de as mulheres habitarem o mundo marcado 

pela subordinação, constitui em impedimento para o reconhecimento de que elas 

também violentam e de que a existência dos homens não é necessariamente 

marcada pela violência. Além disso, serve para mascarar o paradoxo de que o 

homem, considerado “o grande agressor”, também é alvo de abuso sexual.  

Desse modo, ao invés de partir da ideia de que no abuso sexual intrafamiliar o 

poder está centrado no autor da violência, é mais pertinente fazer a análise do poder 

tomando como referência a inspiração foucaultiana. Contrário às compreensões 

clássicas que relacionam poder à centralidade e posse, Foucault (1992) afirma que o 

poder não é um bem que seja alcançado, tomado ou compartilhado, mas é algo que 

se exerce e ganha vida em ação em uma relação de força que funciona como rede 

e, portanto, não se trata de um processo de dominação maciço e homogêneo de uns 

sobre os outros. Nesse referencial teórico o poder deve ser analisado a partir da 

perspectiva de que os indivíduos estão sempre em posição de exercê-lo e de sofrer 

sua ação, sendo, ao mesmo tempo, efeito e centro de transmissão dele. 

Se as identidades são fraturadas não existe a “mulher”, mas várias e 

diferentes mulheres que não são idênticas entre si e que nas situações de abuso 

sexual podem ou não ser protetoras, cúmplices ou submissas. Nessa perspectiva, é 

pertinente considerar que uma mesma mulher, em uma única situação de violência 

pode assumir múltiplas e contraditórias posições, como também que os sentidos 

atribuídos a essa experiência não são fixos ou determinados e podem servir a 

diferentes propósitos. 
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A compreensão de identidade fraturada sugere também que, ainda que a 

questão orientadora do meu estudo esteja focada nos posicionamentos assumidos 

por mulheres/mães no abuso sexual cometido contra suas filhas, o meu olhar sobre 

minha interlocutora não pode ser limitado à maternidade, devendo abarcar as 

múltiplas e diferentes posições que ela ocupa no mundo. Do contrário, corro o risco 

de tomar a maternidade como um elemento fundante e central da identidade 

feminina, um acontecimento unificador de sua experiência, que exclui outras 

posições, e, desse modo, desconsiderar que tanto a maternidade quanto o sujeito-

mãe são produções de condições sociais, econômicas e culturais particulares e não 

características inerentes ao “ser mulher”. 

E, por fim, essas reflexões remetem ao meu lugar como pesquisadora na 

relação com as participantes da pesquisa. Dado que o conhecimento não reflete 

algo externo ao pesquisador e depende do seu posicionamento (SCOTT, 1999b), o 

tema que escolhi estudar e os modos como o faço estão atravessados por mim. 

Logo, é indispensável interrogar sobre os efeitos de minha biografia pessoal e 

profissional para o conhecimento produzido, como também levar em conta minha 

identificação como mulher, índia/negra, as posições que assumo e me são 

designadas na relação com mulheres/mães cujas filhas sofreram abuso sexual. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA: OS LUGARES DAS MULHERES/MÃES NA CENA 

DO ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR 

 

          Neste capítulo apresento uma revisão da literatura sobre os lugares das 

mulheres/mães na cena do abuso sexual intrafamiliar. Vislumbro essa revisão da 

literatura como parte do movimento de aproximação do meu tema de estudo, a 

perguntas que me fiz, a perturbações e inquietações que sua mirada sucitou. Foi, 

portanto, a partir do enredamento com esse desassossego que me dei à escrita 

sobre o que se diz nas produções científicas a respeito das mulheres/mães na cena 

do abuso sexual intrafamiliar, nos casos em que o autor da violência é seu 

companheiro e estabelece laços de consanguinidade, afinidade ou cuidado com a 

criança/adolescente abusada: padrasto, pai biológico ou adotivo. 

Ao empreender esse movimento, o fiz a partir da compreensão de que ele 

não se constituiu apenas como um produto através do qual poderia produzir 

reflexões sobre questões que tomei como foco no meu projeto de pesquisa de 

mestrado, mas, principalmente, sob a inspiração poética de que “não há caminho, 

faz-se caminho ao andar” 4. Assim, essa tarefa teve também uma dimensão 

processual que se teceu dos passos que precisei empreender, das indagações que 

me assaltaram em relação ao meu projeto de pesquisa a partir do diálogo com os 

autores e autoras dos estudos levantados, da insegurança diante da tarefa de 

mapear e analisar os estudos e resguardar a coerência com os pensamentos de 

quem os escreveu. Daí que me propus, nesses escritos, não só dispor os dados, 

mas também narrar o processo através do qual eles foram produzidos. 

Essa revisão da literatura compreendeu o período de 2000 a 2013. O marco 

político-legal que influenciou essa escolha foi a aprovação, em 2000, do Plano 

Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil (PNEVESCA) pelo 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). Esse Plano 

foi elaborado por um conjunto de organizações a partir de um amplo debate e tem 

                                                           
4
 Verso de “Proverbios y cantares”, poema de autoria do poeta espanhol Antonio Machado. 



32 

 

   

 

como objetivo dar cumprimento à Agenda de Estocolmo, definida no I Congresso 

Mundial Contra a Exploração Sexual, realizado em 1996 (BRASIL, 2006).  

Na construção do corpus da pesquisa optei por fazer a busca por artigos 

científicos, dissertações e teses, disponíveis nas seguintes fontes de dados 

eletrônicas de acesso público: Biblioteca Científica Eletrônica em Linha (Scielo), 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDBT).  

Para a busca foram utilizados os seguintes descritores: “violência sexual”, 

“violência sexual intrafamiliar + mãe”, “abuso sexual intrafamiliar”, “abuso sexual 

intrafamiliar + mãe”, “abuso sexual”, “abuso sexual + mãe”.  

Todos os estudos foram avaliados para inclusão ou não na amostra de acordo 

com os critérios apresentados a seguir.  

 

 Critérios para inclusão dos estudos:  

 Abordagem da temática do abuso sexual intrafamiliar;  

 Alusão às mulheres/mães, nos casos em que a violência é cometida por 

seu companheiro contra uma ou mais de suas filhas; 

 Trabalhos publicados no período de 2000 a 2013; 

 Publicação em língua portuguesa. 

 

 Critérios para exclusão dos estudos: 

 Abordagem da temática do abuso sexual do ponto de vista extrafamiliar;  

 Artigos de acesso pago;  

 Teses e dissertações de acesso restrito;  

 Bases de dados não confiáveis. 

 

2.1 Corpus para análise  

 

       O levantamento realizado nas bases de dados resultou no seguinte quantitativo 

de textos publicados em português, no período de 2000 a 2013. 
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Tabela 1: Número de textos identificados por termos de busca e tipo de produção 
textual  

 
Tipo de 

produção 

Violênc
ia 

sexual 
intra 

familiar 

Violênci
a 

sexual 
intra 

familiar

+ mãe 

Abuso 
sexual 
intra 

Familia
r 

Abuso 
sexual 
intra 

familiar
+ 

mãe 

Abuso 
sexual 

Abuso 
sexual+ 

Mãe 

Artigos (Scielo) 28 
 

03 20 0 162 09 

Artigos (BVS) 93 
 

15 81 0 1169 0 

Dissertações e 
Teses (BDBT) 

49 
 

13 43 12 247 26 

 
Total 

 
170 

 
31 

 
144 

 
12 

 
1578 
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Iniciei a busca de dados pelo Scielo, através do “método integrado” e da seleção 

por idioma. No primeiro momento, utilizei o descritor “violência sexual intrafamiliar”, 

por acreditar que ele seria mais abrangente e, portanto, sua utilização possibilitaria a 

localização de um número maior de artigos. Para minha surpresa, o número de 

artigos identificados com o referido descritor foi pequeno, como também com o 

termo de busca “abuso sexual intrafamiliar”, o que me levou a utilizar outro - “abuso 

sexual” - inicialmente, não previsto.  

No caso da Biblioteca Virtual de Saúde, fiz também a busca através do “método 

integrado” e da seleção por idioma, em “todas as fontes” e em “todos os índices”. E, 

por fim, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a busca foi feita por 

meio da “procura básica”. 

Ressalto que, apesar do Scielo estar incluído na Biblioteca Virtual em Saúde, 

optei por sua permanência nas fontes de dados, porque na utilização dos termos de 

busca “violência sexual intrafamiliar”, “violência sexual intrafamiliar+ mãe” e “abuso 

sexual + mãe” constam estudos na referida base de dados que não foram 

localizados na Biblioteca Virtual de Saúde.  

Mesmo tendo definido o ano de 2000 como início do período da revisão da 

literatura, decidi não fazer a seleção por ano em nenhuma das bases de dados 
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utilizadas, o que me permitiu verificar que o estudo mais antigo localizado é datado 

justamente desse ano.  

A partir da leitura dos resumos e, quando necessário, de trechos ou da totalidade 

dos estudos localizados, excluí as obras que, mesmo tendo sido identificadas a 

partir das bases de dados escolhidas, não têm relação com o tema, a exemplo: 

“Descrição de um processo terapêutico em grupo para adolescentes”. 

Em seguida, foi feito o levantamento e a exclusão das produções repetidas, o 

que resultou no seguinte quantitativo de textos sobre abuso sexual intrafamiliar que 

fazem referência às mulheres/mães, produzidos entre 2000 e 2013, em língua 

portuguesa. 

 

Tabela 2: Número de textos identificados por palavras de busca e tipo de texto após 
exclusão das repetições 
 

Tipos de produção 
 

Quantitativo após exclusão das 
repetições 

Artigos  14 
 

Dissertações de Mestrado 10 
 

Teses de Doutorado 02 
 

Total 26 
 

 

Feita a identificação dos textos que servem de fontes para esta revisão da 

literatura, passei a lê-los detalhadamente, utilizando uma ficha para anotação das 

informações referentes a cada trabalho selecionado para composição do corpus. A 

ficha contém os seguintes itens: tipo de obra; título da obra; ano da publicação; título 

do periódico ou instituição de ensino; nome do(as) autor(as) e sexo; área de 

conhecimento, lugar onde o estudo foi pesquisado e publicado; objetivos; 

participantes; metodologia e síntese da obra. Esse processo possibilitou:  

 

 o levantamento de informações consideradas relevantes para a análise dos 

estudos: autoria, ano de publicação, lugares onde foram realizados e 

publicados, metodologia; 
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 a  identificação e a análise dos objetivos dos estudos, e do que neles é 

produzido discursivamente sobre as mulheres/mães no contexto do abuso 

sexual intrafamiliar; 

 a problematização das produções, considerando: foco das pesquisas, quem 

foi ouvido/a nas pesquisas, recorte de classe e gênero, e as perspectivas 

através das quais é pensada a participação de mulheres/mães. 

 

2.2 Textos localizados 

 

A partir da leitura das produções e do levantamento das informações, elaborei 

algumas tabelas para facilitar a visualização e reflexão de aspectos considerados 

importantes da produção de conhecimento sobre as mulheres/mães no contexto do 

abuso sexual intrafamiliar, nas bases de dados escolhidas. 

 

Tabela 3: Número de produções que fazem alusão às mulheres/mães no contexto do 
abuso sexual intrafamiliar por tipo de produção e ano de publicação 

 

Ano de 
Publicação 

Artigos Dissertaçõ
es 

Teses Total 

2000 01 - - 01 

2001 - - - - 

2002 01 - - 01 

2003 - - - - 

2004 01 - - 01 

2005 01 02 - 03 

2006 01 01 - 02 

2007 01 03 - 04 

2008 02 - - 02 

2009 03 01 - 04 

2010 01 01 01 03 

2011 01 02 - 03 

2012 01 - 01 02 

Total 14 10 02 26 

 

A alusão às mulheres/mães nos estudos de abuso sexual intrafamiliar passou a 

ser incluída nos artigos, dissertações e teses das bases de dados escolhidas para 

esta revisão da literatura em 2000, ano, conforme já mencionado, em que foi 

aprovado o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. A 

maior concentração de publicações situa-se entre 2009 e 2010, entretanto não 
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consegui produzir explicações que relacionem esse dado com elementos da 

conjuntura desse período. Saliento que, desde 2005, há pelo menos duas obras 

publicadas em cada ano neste período. 

 

Tabela 4: Número de produções científicas brasileiras que fazem alusão às 
mulheres/mães no contexto do abuso sexual intrafamiliar por tipo de produção e 
estado em que foi publicada 
 

Estado 
 

Artigos Dissertaçõ
es 

Teses Total 

SP 04 01 - 05 

RS 01 03 - 04 

RJ 03 - - 03 

MG 02 - - 02 

DF 01 - 01 02 

PR 02   02 

PE - 02 - 02 

SC - 01 - 01 

BA - 01  01 

PB - - 01 01 

CE - 01 - 01 

RN 01 - - 01 

PA - 01 - 01 

Total 14 10 02 26 

 

Ao apreciar as informações acima, identifico que quase metade (38%) das 

produções localizadas foi empreendida na região Sudeste, com destaque para São 

Paulo que, no conjunto, é o estado que mais produziu publicações (05). Em seguida 

ficaram Rio Grande do Sul (04), Rio de Janeiro (03) e, por fim, Minas Gerais, 

Paraná, Pernambuco e Distrito Federal, cada um deles com duas (02) publicações. 

Nos demais estados (Santa Catarina, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e 

Pará), foi produzida apenas uma publicação.  
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Tabela 5: Número de produções científicas brasileiras sobre mulheres/mães no 
contexto de violência sexual intrafamiliar por tipo de produção e estado em que foi 
pesquisada 

 

Estado 
 

Artigos Dissertaçõ
es 

Teses Total 

RS 03 03 - 06 

PB 02 01 01 04 

SP 03 01 - 04 

DF 02 - 01 03 

PE 01 01 - 02 

CE 01 01  02 

RJ 01 - - 01 

PR  01 -  01 

SC - 01 - 01 

BA - 01 - 01 

PA - 01 - 01 

Total 14  10 02 26 

 

Ao fazer a relação dos dados contidos nesta tabela com a anterior, evidencio 

que nem todas as pesquisas publicadas em um determinado estado foram 

realizadas em sua área geográfica. O estado da Paraíba, por exemplo, mesmo com 

apenas um trabalho publicado, tem quatro estudos que o tomam como campo de 

investigação, todos das mesmas autoras: Lima e Lima e Alberto. É no Rio Grande 

do Sul onde se concentra o maior número de estudos (06) que se volta para o 

próprio estado, com apenas dois (02) publicados fora de seu território, no Distrito 

Federal.  

 

Tabela 6: Número de produções científicas brasileiras que fazem alusão à 
mulheres/mães no contexto do abuso sexual intrafamiliar por tipo de produção e 
campos de saber 
 

 

 

 

 

 

 

 

Campos do saber Artigos 
 

Dissertaçõ
es 

Teses Total 

Psicologia 14 08 02 24 

Educação  
- 

01 - 01 

Serviço Social  
- 

01 - 01 

Total 14 10 02         26 
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Conforme se observa nas informações organizadas acima, os estudos 

localizados concentram-se majoritariamente na Psicologia, o que é indicativo da 

restrição de saberes científicos que investigam as mulheres/mães no contexto do 

abuso sexual intrafamiliar e talvez seja um dos fatores que possa explicar a ênfase 

dada nas publicações analisadas ao tema da proteção materna. 

 

2.3 O que se diz sobre as mulheres/mães  

 

Busquei analisar os discursos produzidos sobre as mulheres/mães nas 

situações de abuso sexual intrafamiliar no âmbito desta revisão da literatura, a partir 

da seguinte questão-orientadora: o que se diz nas produções sobre as 

mulheres/mães no contexto do abuso sexual intrafamiliar cometido contra sua filha, 

nos casos em que o autor da violência é seu companheiro? 

Ao apreciar os objetivos dos estudos levantados, identifico que a maior parte 

deles está voltada especificamente para a mulher/mãe nas situações de abuso 

sexual intrafamiliar. Nesses trabalhos foram investigadas as características de mães 

de crianças abusadas; as reações e vivências subjetivas maternas frente à 

revelação do abuso sexual; as repercussões do abuso sexual incestuoso para a 

relação mãe-filha; a proteção materna à filha que sofreu violência; o desmentido 

materno e a transmissão transgeracional do abuso sexual. Apenas uma produção 

focou as posições ocupadas por uma mulher/mãe diante do abuso sexual sofrido por 

suas filhas.  

Há também estudos que se propuseram a investigar a relação entre família e 

abuso sexual, a partir de diferentes perspectivas: estudo dos vínculos afetivos em 

famílias onde acontece abuso sexual; percepções sobre família de meninas 

abusadas; reorganização familiar face à revelação do abuso sexual e o silêncio 

familiar em relação a essa violência; e relato de atendimento a meninas e suas 

famílias com experiência de abuso sexual intrafamiliar. Outros trabalhos 

investigaram os significados atribuídos ao abuso sexual por quem viveu tal violência; 

os fatores de risco para a ocorrência do abuso sexual intrafamiliar; e um estudo se 

propôs a ampliar a discussão sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes 
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perpetrado pelo próprio pai. E, por fim, há um estudo que tratou das diferenças entre 

abuso sexual e incesto e outro que se debruçou sobre os efeitos do ato incestuoso 

sobre o psiquismo. 

A partir dos objetivos acima referidos, algumas considerações podem ser 

feitas. De certo modo, posso concluir que a produção bibliográfica sobre as 

mulheres/mães no contexto do abuso sexual intrafamiliar foi influenciada pela 

importância que é dada ao lugar das mulheres/mães na prevenção, manutenção, 

interrupção e nas consequências do abuso sexual intrafamiliar (FIGARO, 2004; 

MATIAS, 2006; SANTOS, 2007; PRADO e PEREIRA, 2008; PENSO, COSTA, 

ALMEIDA e RIBEIRO, 2009;  SANTOS e DELL'AGLIO, 2009,CANTELMO, 2010; 

RAMOS, 2010; LIMA e ALBERTO, 2012).  

Parece-me que as explicações para tal influência estão assentadas na 

compreensão de que a mulher/mãe assume relevante papel na dinâmica familiar e 

no bem-estar de crianças e adolescentes e, embora, supostamente, não se 

configure como autora de abuso sexual intrafamiliar, está implicada em sua cena 

tanto quanto a menina abusada e o autor da violência, e é uma das principais 

pessoas a quem a filha recorre para relatar tal acontecimento. Assim, a figura 

materna é considerada importante não só para prestar informações sobre a 

violência, mas também para oferecer apoio e ajudar a criança/adolescente abusada 

a lidar com as repercussões do abuso sexual. Além disso, os posicionamentos e as 

estratégias maternas adotadas são vistas como sendo capazes de determinar os 

rumos e as consequências da violência para a filha (SANTOS, 2007; PENSO et al., 

2009 ; LIMA e ALBERTO, 2012).  

Diante dessas proposições, considero importante tecer algumas reflexões: 

ainda que diferentes estudos compartilhem da ideia de que as mulheres/mães não 

são autoras de abuso sexual, compreendo que essa visão precisa ser 

problematizada, pois, de tanto ser dita, parece que se transformou numa verdade 

inquestionável, que pode servir para a reprodução de preconceitos e estereótipos de 

gênero, que supõem uma realidade já dada à espera de ser desvelada, ou seja, que 

os homens são violentos e as mulheres alvo da violência. Pode ainda encobrir que 
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os homens não só cometem violência, eles também são violentados e que as 

mulheres não só sofrem violência, elas também violentam.  

Outra reflexão, diz respeito à relação que pode ser feita entre a ênfase dada 

aos efeitos da participação materna na cena do abuso sexual e o fortalecimento do 

ideal materno centrado na dedicação, proteção e cuidado, desprovidos de 

limitações. Daí a atenção, para, em vez de tomar esse lugar de centralidade que é 

designado à mulher/mãe como algo já dado e invariável, problematizá-lo e 

questionar os processos e as condições sociais e históricas através dos quais ele foi 

produzido. Do contrário, é fortalecida a versão de que na impossibilidade da 

mulher/mãe impedir o uso do corpo da criança pelo pai, ela pode ser considerada 

“cúmplice” do autor da violência (GOLDFERD, 2000). 

Cantelmo (2010) assinala ainda que a importância das mulheres/mães nas 

situações de abuso sexual está relacionada com o fato de elas também terem sido 

violentadas na infância, o que parece contribuir para a propagação ou interrupção do 

ciclo de transmissão intergeracional da violência, aspecto abordado em grande parte 

dos estudos levantados nesta revisão da literatura (ARAUJO, 2002; SANTOS, 2007; 

SANTOS e DELL’AGLIO, 2009; PENSO et al , 2009; JUNCKES- BUNN, 2009; 

PAULINO, 2012; CANTELMO,2010; SILVA, 2011; RAMOS,2010; NARVAZ, 2005; 

PEREIRA, 2007; LIMA , 2012; LIMA e ALBERTO, 2012). Esses estudos verificaram 

que muitas mães de filhas que sofreram abuso sexual também foram alvo de 

violência, inclusive sexual, na infância, e tendem a estabelecer relações conjugais 

violentas, mostrando-se com menos condições de proteger suas filhas do abuso 

sexual, o que sustenta a hipótese de transmissão transgeracional da violência, ou 

seja, esse fenômeno é transmitido como legado e sua repetição pode ocorrer em 

diferentes gerações ao longo da história do mesmo grupo familiar.  

 Para Narvaz (2005), compreender a violência como legado não significa 

justificá-la ou considerá-la como qualidade natural e inata do ser humano. Ao 

contrário, implica o reconhecimento de que ela é produzida historicamente e 

aprendida no contexto cotidiano das relações sociais. Assim, mesmo levando em 

conta que é significativa a reedição de abuso sexual em filhas cujas mulheres/mães 
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foram violentadas sexualmente na infância, Araújo (2002) chama atenção que não 

existe um determinismo linear envolvendo esses acontecimentos.  

Alguns estudos sugerem que a repetição do abuso sexual provoca culpa nas 

mulheres/mães e evoca lembranças das violências sofridas por elas, as quais, 

diante da violência vivida por suas filhas, podem reagir com mecanismos 

dissociativos e evitativos como estratégia para lidar com os sentimentos dolorosos 

que emergem (SANTOS, 2007; SANTOS e DELL'AGLIO; 2009; LIMA, 2012); ou 

podem tomar para si o propósito de agir diferente de suas mães e romper o ciclo de 

transmissão da violência (CANTELMO, 2010; NARVAZ, 2005; PAULINO, 2005; 

PEREIRA, 2007; SANTOS, 2007). E ainda há situações em que, mesmo a 

mulher/mãe não conseguindo romper a lealdade com o sistema familiar e emprestar-

lhe outra estruturação, diversa daquela herdada, mudanças podem ser observadas, 

tais como: a busca de ajuda materna fora do universo familiar, o que legitima a fala 

da filha e traz à baila a violência cometida pelo pai, embora este a negue; a tentativa 

da mulher/mãe, diferentemente de sua mãe, de proteger a filha e temporariamente 

separar-se do companheiro, para evitar a repetição da violência; e a possibilidade da 

mulher/mãe conectar-se com sua própria história de abuso sexual e compartilhá-la 

de forma clara e aberta, sem correr o riso de ser culpabilizada ou punida (PAULINO, 

2005). 

Em vários estudos (ARAÚJO, 2002; MATIAS, 2006b; PELISOLI, TEODORO e 

DELL'AGLIO, 2007; JUNCKES- BUNN, 2009; PENSO et al., 2009; CANTELMO, 

2010; RAMOS, 2010; LIMA e ALBERTO, 2010; MATTOS, 2011; LIMA, 2012) gênero 

é considerada uma categoria estruturante na produção do abuso sexual intrafamiliar, 

associada ou não a uma ou mais desigualdades, a exemplo de geração, classe e 

raça/etnia. Nos estudos em que ela também é utilizada como categoria de análise 

dos modos como as mulheres/mães se situam nessa modalidade de violência, 

dentre outras possibilidades, destina-se a reforçar posicionamentos que buscam 

explicações para a dificuldade das mães em proteger suas filhas assentadas na 

prescrição da subordinação feminina engendrada pela lógica patriarcal (PENSO et 

al, 2009; RAMOS, 2010; NARVAZ, 2005); ou para  problematizar discursos que 

engendram a culpabilidade e a conivência materna, e reforçam a prescrição 
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patriarcal homogeneizante da vitimização e da submissão feminina (NARVAZ, 

2005).  

Em relação às consequências do abuso sexual para as mulheres/mães, Lima 

e Alberto (2012) destacam que a experiência de manter um vínculo de parentesco 

estreito com o autor da violência faz com que apresentem dificuldade em confiar em 

outras pessoas, especialmente quando se trata de alguém do sexo masculino, 

podendo desenvolver sentimento de vulnerabilidade e medo diante de qualquer 

pessoa. 

 Em um estudo sobre as repercussões do abuso sexual na relação mãe-filha 

foi verificado que o rompimento brusco da confiança no companheiro gera nas 

mulheres/mães um desmoronamento de um ideal de paternidade, no qual não há 

lugar para práticas sexuais violentas e cuja função central é a proteção dos(as) 

filhos(as). Todas as participantes apresentam medo de confiar novamente em um 

parceiro, tendo em vista o temor de que ele possa vir a violentar sua filha. Além 

disso, a violência produziu dificuldades para as mães relacionarem-se com suas 

filhas, especialmente no que diz respeito ao contato físico, que é associado com o 

tipo de relação que o autor da violência mantinha com a menina abusada 

(AMAZONAS et al., 2009). 

 Nos casos de separação do companheiro e autor da violência, além do 

sofrimento gerado em virtude da ruptura do laço conjugal e do esfacelamento 

familiar, a mulher/mãe se depara com dificuldades de ordem econômica, pois na 

maioria dos casos passa a arcar sozinha com a responsabilidade pelo sustento 

material dos filhos e filhas (MATIAS, 2006ab; JUNCKES- BUNN, 2009). Além disso, 

em virtude do medo de sofrer represálias por parte do autor da violência quando da 

denúncia da violência, a mulher/mãe pode se vê obrigada a mudar de residência ou 

mesmo de cidade (PELISOLI et al., 2007; MATTOS, 2011). Ainda que não faça a 

denúncia, a mudança de cidade pode ser adotada como uma estratégia de proteção 

à mulher/mãe e à sua prole (CANTELMO, CAVALCANTE, COSTA, 2011). 

 Apesar de não ter sido defendida por nenhum(a) autor(a) uma relação 

determinante entre pobreza, desigualdade social e violência sexual, vários estudos 

(NARVAZ, 2005; SANTOS, 2007; JUNCKES- BUNN, 2009; PENSO et al., 2009; 

SANTOS e DELL'AGLIO , 2009; LIMA e ALBERTO, 2010; CANTELMO, 2010; 
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CANTELMO et al., 2011; SILVA, 2011; ) indicam que as trajetórias de vida de 

mulheres/mães, cujas filhas sofreram abuso sexual, são de modo geral, 

atravessadas por diversas formas de violência, inclusive sexual, e são marcadas 

pelos efeitos negativos da pobreza, da exclusão social, da falta de acesso a direitos 

humanos e proteção social básica, aspectos que, segundo Cantelmo (2010),  

entrecruzam as dimensões de gênero e classe. Certamente essa “feição” tem 

relação com o fato de que o abuso sexual, quando situado no contexto de famílias 

empobrecidas, é mais facilmente notificado aos órgãos competentes e veiculado na 

mídia de modo sensacionalista, e as mulheres/mães são mais facilmente contatadas 

para participarem de estudos, geralmente, através de serviços públicos de saúde e 

de assistência social; ao contrário de quando acontece nas famílias de classes 

média e alta que, em geral, mantém-se no anonimato.  

 

2.4 Uma leitura sobre como as produções científicas situam a mulher/mãe no 
abuso sexual  
 
 

A partir da leitura dos estudos escolhidos para essa revisão da literatura 

categorizei os modos como analisam a participação da mulher/mãe no Abuso Sexual 

Intrafamiliar em três perspectivas: a) reação ambivalente ou positiva, b) desmentido 

materno e c) posição, ora de submissão, ora de resistência à ordem patriarcal. 

 

Reação Ambivalente ou Positiva  

 

Santos (2007) e Santos e Dell'aglio (2009) defendem que vários fatores 

podem estar envolvidos nos modos como mulheres/mães reagem diante do abuso 

sexual intrafamiliar: histórico de abuso e reações de suas mães, características de 

personalidade, percepção do papel materno, estilo de apego, qualidade do 

relacionamento conjugal e com a família de origem.  

A partir dos estudos que empreenderam, as autoras concluíram que as 

mulheres/mães reagem de forma positiva ou ambivalente frente ao abuso sexual 

cometido contra sua filha. Para classificar as reações maternas nessas categorias, 

elas observaram duas dimensões que são constitutivas de cada uma delas: 
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credibilidade e ação. A credibilidade diz respeito ao fato de as mulheres/mães 

acreditarem ou não no relato de suas filhas; e a ação está relacionada à capacidade 

de iniciativa para fazer a denúncia do autor da violência.  

Para Santos (2007) e Santos e Dell'aglio (2009), as mulheres/mães que 

apresentam reações ambivalentes expressam, ao mesmo tempo, sentimentos de 

raiva, amor e carinho em relação ao autor da violência e dúvida em relação à 

veracidade do abuso sexual e tendem a dar menos respostas positivas do que as 

mulheres/mães que acreditam no relato de suas filhas. Por sua vez, as 

mulheres/mães que acreditam no relato das filhas tendem a tomar a iniciativa de 

realizar a denúncia ou buscar ajuda. Entretanto, a coerência entre credibilidade e 

ação não é observada em todos os casos: o fato de a mulher/mãe acreditar na 

revelação do abuso não significa que ela imediatamente faça a denúncia ou procure 

ajuda, ou ainda que, mesmo fazendo a denúncia, afaste a filha do autor da violência.  

Do mesmo modo, o fato de a mulher/mãe não dar credibilidade ao relato da 

filha não implica que se recuse a realizar a denúncia (SANTOS, 2007; SANTOS, 

DELL'AGLIO, 2009). Esse dado também foi observado em uma pesquisa realizada 

por Habigzang et al. (2005), cujos resultados indicaram que a negação do abuso por 

parte da família é fato frequente, sendo o autor da violência a pessoa que mais nega 

(57,4%), seguido da mãe (20,2%). A despeito disso, a mãe foi a pessoa que mais 

ofereceu proteção à criança/adolescente abusada, fazendo a denúncia em 37% dos 

casos de abuso sexual. 

 Segundo Santos (2007) e Santos e Dell'aglio (2009) as mulheres/mães que 

apresentam reações positivas tendem a sentir raiva do autor da violência e a se 

culpar pelo abuso sexual, porque acham que confiaram excessivamente no autor ou 

por não terem conseguido proteger a filha da violência. Para as autoras, a culpa é 

maior nas mães que também foram violentadas sexualmente, as quais se cobram 

por não terem evitado a violência ou imaginado que sua história de abuso poderia 

ser reeditada.  

Para Amazonas et al. (2009), a culpa é presente mesmo nas mães que 

denunciam a violência, as quais experimentam intenso sofrimento, pois, cobrem-se 

de excessivas exigências em relação a seu papel materno de cuidar e proteger as 

filhas. Esse desejo de proteção é tão forte que dificulta a construção de novos 
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relacionamentos amorosos, posto que isso é imediatamente associado à 

possibilidade de repetição da violência sexual na família. A intensificação do 

sofrimento dessas mulheres/mães pode estar relacionada com o sentimento de não-

correspondência ao mito da boa mãe, demonstrando que ainda estão presas ao 

cumprimento de um ideal materno encarnado na abdicação de si e no cuidado 

irrestrito aos filhos e filhas.  

As autoras assinalam ainda que o sofrimento da mãe, diante do sofrimento da 

filha e das mudanças provocadas em seu comportamento pela violência, pode ser 

pensado em contraposição com a tendência observada em alguns estudos em 

considerar as mães cujas filhas sofreram abuso sexual intrafamiliar de ausentes, 

passivas e coniventes com tal violência. 

 

Desmentido Materno5 

 

 Os estudos de Araújo (2002), Ribeiro e Sequeira (2005), Araújo (2007), Prado 

e Pereira (2008), Ramos (2010) e Silva (2011) indicam que as mães, diante da 

suspeita ou constatação de que o companheiro violenta sexualmente a filha, vivem 

uma situação de muita confusão e ambiguidade, denegando sua percepção e 

apresentando dificuldades em tomar qualquer atitude que impeça o acontecimento 

ou possibilite a ruptura da violência. Elas sentem raiva e ciúme da filha, 

culpabilizam-na pela violência sofrida e, ao mesmo tempo, culpam-se por não ter 

conseguido protegê-la.   

 Para Ramos (2010), mulheres/mães que desmentem o abuso quase sempre 

provocam sentimento de revolta nas outras pessoas, inclusive nos(as) profissionais 

que acompanham as situações de abuso sexual, para quem esses casos são os que 

mais desafiam a sua compreensão, uma vez que, de modo geral, a expectativa é de 

que o sofrimento da criança venha acompanhado pelo sofrimento materno. 

Diante do desmentido materno, identifico, em linhas gerais, duas 

possibilidades de análise nos estudos levantados: cumplicidade e vitimização. Para 

                                                           
5
 Conceito criado por Freud em 1923 para caracterizar um “mecanismo de defesa através do qual o 

sujeito se recusa a reconhecer a realidade de uma percepção negativa” (ROUDINESCO, PLON, 
1998, p, 656). 
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ilustrar a análise que se pauta na cumplicidade destaco a proposição de Araújo 

(2002) que a negação materna, dentre outros motivos, está relacionada a uma 

“cumplicidade silenciosa”, muito presente nos casos de conflitos sexuais entre 

casais, em que a criança/adolescente é deslocada de seu lugar de filha para assumir 

uma função sexual e, assim, amenizar as dificuldades conjugais.  

Em contraposição a essa linha de pensamento, Ramos (2010) defende que o 

desmentido materno opera como um mecanismo de defesa através do qual a 

mulher/mãe rejeita o abuso sexual da filha como realidade, pois é muito ameaçador 

aceitar a possibilidade deste acontecimento que, frequentemente, engloba 

elementos associados a sua própria história de vida.   

As pesquisadoras que analisam o desmentido materno a partir da tese da 

vitimização salientam que a mãe também é vítima da violência familiar, podendo ser 

tão vitimada quanto à filha que sofreu violência (ARAÚJO, 2002; ARAÚJO, 2007; 

RAMOS, 2010). Entretanto, Araújo (2007) pondera: mesmo a mãe sendo vitimada, 

ela pode se mostrar negligente diante da prática violenta do companheiro contra a 

filha.  

O desmentido materno também é compreendido como uma estratégia para 

tolerar os impactos da violência; ou ainda, como um modo de a mulher/mãe 

sustentar-se diante da ameaça de esfacelamento dos sistemas familiar e conjugal 

(ARAÚJO, 2002; RIBEIRO, SEQUEIRA, 2005; RAMOS, 2010). Em consequência 

disso, podemos nos deparar com mulheres/mães que se apoiam em defesas para 

invalidar as suspeitas que pesam sobre seus companheiros e encobrir a violência, 

utilizando o argumento de que não presenciaram nenhuma cena indicativa do abuso, 

ou defendendo que seus companheiros não seriam capazes de cometer tal 

violência, ou até que não havia evidências físicas que comprovassem tal 

acontecimento. Entretanto, esse comportamento não é encontrado em todos os 

casos, pois, mesmo não dando credibilidade ao relato das filhas, as mulheres/mães 

podem duvidar da inocência de seus companheiros e fazer a denúncia (RAMOS, 

2010).  
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Ramos (2010) também defende que a mulher/mãe pode negar o abuso em 

virtude do anestesiamento subjetivo que lhe faz alterar a percepção sobre si e a 

aceitar a violência como uma situação que não pode ser alterada. Por conseguinte, 

não se percebem como coniventes, ausentando-se na busca de estratégias de 

proteção para si e para as filhas violentadas. 

Outro aspecto que, segundo a pesquisadora, contribui para o desmentido 

materno é o relacionamento distante com as filhas, quase sempre marcado pela falta 

de diálogo, carinho, confiança e proteção, o que torna a menina vulnerável a 

eventuais situações de risco. Nesses casos, há a tendência de a mulher/mãe 

descreditar o relato da criança quando não há evidências físicas da violência, a 

exemplo dos atos libidinosos. 

Araújo (2002) defende que em qualquer situação, o desmentido materno é o 

que de pior pode acontecer a uma criança que revela o abuso sexual. Nesse caso, 

segundo Prado e Pereira (2008), a criança/adolescente além de permanecer 

exposta ao abuso sexual é submetida à violência do “abuso moral”, o que aumenta a 

confusão em relação a suas emoções, à percepção sobre si mesma e à violência 

cometida contra ela, principalmente pela dificuldade de lidar com uma experiência 

traumática, que excede sua capacidade de elaboração, na condição peculiar de 

desenvolvimento em que se encontra somado ao desamparo.  

Na ausência da adoção de estratégias de proteção materna, a 

criança/adolescente pode, de acordo com Ramos (2010), sentir-se novamente 

punida e com dificuldade de revelar o abuso sexual pela possibilidade de não 

acreditarem nela ou de culpabilizarem-na pela violência. Assim a mulher/mãe que 

desmente a filha impede que ela dê voz à violência, desloca-a de “agredida” a “ré” e 

 

[...] faz com que o sentido do acontecimento seja congelado, paralisando a 
potencialidade identificatória da criança, o que pode levar a uma clivagem 
patológica e a uma impossibilidade de se expressar posteriormente, a não 
ser através de sintomas corporais (RAMOS, 2010, p. 56). 
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Posição ora de submissão, ora de resistência à ordem patriarcal 

 

Conforme mencionado anteriormente, identificamos apenas um estudo, de 

autoria de Narvaz (2005), que se propôs a abordar as posições ocupadas por 

mulheres/mães na cena do abuso sexual intrafamiliar. Para a autora, há uma 

associação entre ditames patriarcais e capitalistas na produção do fenômeno da 

violência nas famílias onde acontece o abuso sexual, os quais engendraram 

discursos sobre a culpabilidade e a cumplicidade materna diante da violência sofrida 

pela filha. Esses discursos são incorporados por diferentes disciplinas, entre elas, a 

Psicologia, e reforçam a prescrição patriarcal da vitimização e da submissão 

feminina.  

A partir de um Estudo de Caso com uma mãe/mulher cujas filhas sofreram 

abuso sexual de seus companheiros, Narvaz (2005) afirma que ela ora cumpre, ora 

subverte a ordem patriarcal, assumindo a posição de resistência ou de submissão, 

em diferentes ciclos de sua existência. Ao dar visibilidade às formas de resistência 

das mulheres/mães diante dos abusos sofridos, a autora considera que seu estudo 

rompe com a lógica patriarcal homogeneizante da dominação das mulheres como 

“vítimas assujeitadas”. 

A posição de submissão é caracterizada pela aceitação e pelo silenciamento 

da mulher/mãe diante da violência sofrida por ela e pela filha. Segundo Narvaz 

(2005), a ausência de proteção e cuidado a sua interlocutora diante da exposição a 

práticas violentas - inclusive de ordem sexual- na infância, comprometeu sua 

“capacidade de ação protetiva”, fator que contribui para que, na vida adulta, ela sinta 

dificuldade em defender suas filhas do abuso sexual.  

. Na visão de Narvaz (2005), as violências sofridas na infância continuam a 

fazer parte do cotidiano de sua interlocutora, que seguiu sendo submetida a várias 

formas de violência em quase todos os relacionamentos conjugais estabelecidos por 

ela. A autora defende que o relacionamento de mulheres com parceiros violentos 

precisa ser considerado no contexto da mentalidade patriarcal brasileira, que 

propicia a idealização e a dependência feminina à figura masculina. 

O medo do companheiro, segundo a pesquisadora, é um elemento que faz 

parte da estratégia de controle dos “homens abusivos” sobre os corpos femininos e 
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contribui para a posição de silenciamento e de submissão da mulher/mãe diante dos 

abusos sofridos por ela e pelas filhas. 

Dois argumentos utilizados para analisar o desmentido materno também são 

usados por Narvaz (2005) para compreender a posição de submissão. O primeiro 

argumento está relacionado com o desejo da mulher/mãe de ter e manter a família 

unida, o que confirma a proposição da autora de que determinadas experiências, 

mesmo violadoras das subjetividades e dos direitos femininos, são toleradas para 

que a família não se desmorone. Já, o segundo diz respeito à estratégia da 

mulher/mãe de evitar a revivência dolorosa da experiência de violência na infância, 

que parece retornar através da violência cometida contra a filha.  

Para a pesquisadora, a submissão e o silenciamento da mulher/mãe também 

podem estar relacionados com a estratégia de desresponsabilização do autor da 

violência e de culpabilização da criança/adolescente abusada, assentada no 

discurso correntemente veiculado de que a menina, sedutora, provoca a sexualidade 

masculina e é, portanto, culpada pela violência que sofre. Essa estratégia engendra 

na mulher/mãe sentimentos de confusão, raiva, rivalidade e disputa em relação às 

filhas e mantém o autor da violência na impunidade. 

Mesmo considerando que problemas de falta de apego e de rejeição na 

relação mãe-filha podem estar presentes na dinâmica do abuso sexual intrafamiliar, 

Narvaz (2005) afirma que a dificuldade de revelação de tal violência está associada 

a diversos fatores e não pode ser atribuída apenas a dificuldades no vínculo mãe-

filha. Essa explicação, defende a autora, deve ser problematizada, já que está 

assentada em saberes científicos que engendram e legitimam o discurso de 

culpabilização e cumplicidade materna.  

Vergonha, medo, culpa, tabus sexuais e valorização excessiva da virgindade, 

que produz nas meninas a ideia de que o abuso as deixou danificadas ou destruídas 

são também aspectos que, para a autora, contribuem para a manutenção do silêncio 

sobre o abuso. Nessa perspectiva, a negação e o silêncio materno diante do abuso 

sexual, em vez de revelar cumplicidade, pode ser uma forma de proteção e defesa 

de estigmas e possíveis formas de revitimização institucional e social. 

Por fim, Narvaz (2005) assinala que a mulher/mãe pode ainda manter-se em 

silêncio e não denunciar o autor da violência, por conta da ausência de apoio familiar 
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e social, bem como pelo receio de que a revelação não seja bem acolhida. É 

frequente às mulheres/mães, nas tentativas de rompimento com o ciclo da violência, 

depararem-se com a falta de apoio familiar e comunitário, além do despreparo dos 

órgãos de denúncia legal e do sistema de saúde para acolher as denúncias das 

violações sofridas. Em virtude da crença de que as crianças mentem e fantasiam 

sobre o abuso sexual e do discurso correntemente veiculado da provocação e 

culpabilidade feminina, essas instituições tendem a não dar credibilidade às 

tentativas de denúncia e, implicitamente ou explicitamente, responsabilizam as 

mulheres/mães e as meninas pela violência cometida contra elas. Assim, instituições 

que deveriam assegurar a promoção e a defesa de direitos constituem-se em 

mecanismos de disciplinamento e revitimização. 

Assim, para a pesquisadora, as mulheres/mães desprovidas de amparo 

externo e de recursos emocionais para agir, podem resignar-se ao sofrimento, 

paralisadas pela tristeza e pelo medo, e não acreditarem na possibilidade de romper 

com a condição de “assujeitamento” imposta pela violência, mantendo-se reféns das 

ameaças do autor da violência, e suportar, em silêncio, por anos, essa condição. 

De acordo com Narvaz (2005), ao ocupar a posição de resistência, a 

mulher/mãe manifesta reações de apoio e crédito para com sua filha, e transgride os 

ditames da ordem patriarcal de obediência e submissão feminina aos homens por 

meio de diversas estratégias de enfrentamento às violências sofridas por elas e suas 

filhas, a exemplo de: fuga, separação do companheiro, traição, desvelamento e 

denúncia das violências sofridas. Para a autora, dois fatores contribuem para a 

adoção dessa posição: a revolta contra a opressão do poder patriarcal e o acesso a 

uma rede afetiva e social competente e disponível para o atendimento às 

mulheres/mães e suas filhas.  

 

2.5 Algumas considerações 

 

Em relação ao que se diz sobre a participação das mulheres/mães no 

contexto do abuso sexual intrafamiliar, nesses treze anos de produção científica, 

afirmo, mesmo correndo o risco de cometer equívocos, que, embora os discursos 

sejam variados, existem aspectos que prevalecem: é pensada em termos de 
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proteção ou não proteção da filha abusada; seus efeitos são considerados 

determinantes para os rumos e repercussões da violência na vida da filha e aparece 

como condição que precisa ser desenvolvida. 

Analiso que um dos elementos fundamentais para essa ênfase está 

relacionado ao lugar de destaque que desde o final do século XX crianças e 

adolescentes passaram a ocupar nas lutas por direitos especiais, assim como a 

violência sexual cometida contra elas, vista como o principal modelo de barbaridade 

(LOWENKRON, 2010). Tal mudança está estreitamente articulada a uma visão de 

infância/adolescência que deve ser protegida e que, o tempo todo, invoca um ideal 

de maternidade centrado no cuidado e na proteção. Se por um lado, essa relação de 

interdependência entre visão de infância/adolescência e maternidade pode ser 

utilizada para fortalecer posições de controle e domesticação da prática materna, por 

outro lado ela também pode servir para problematizar esse próprio enfoque e 

ressaltar a possibilidade de as mulheres/mães negociarem criativa e subversivamnte 

suas posições no contexto do abuso sexual. 

Aliada a esses aspectos, a predominância dos estudos na Psicologia também 

é um elemento que serve para compreender a ênfase dada nas publicações ao tema 

da proteção materna, ao mesmo tempo em que indica a necessidade de ampliação 

dos campos de conhecimento que desenvolvem pesquisa com o foco em questão. 

A proteção ou não proteção da filha abusada, considerando minha leitura dos 

estudos levantados, é analisada, em linhas gerais, de duas maneiras: pela 

culpabilização/vitimização e pela responsabilidade. Elas se assemelham no que diz 

respeito à posição favorável à proteção materna, mas diferem nos argumentos que 

utilizam. Na culpabilização e vitimização, a responsabilidade pela violência e 

ausência de proteção recai individualmente na figura da mulher/mãe, isentando os 

homens de sua responsabilidade. Essa perspectiva precisa ser problematizada, uma 

vez que reforça uma visão reducionista e preconceituosa sobre as mulheres/mães 

enclausurando-as ora na culpa, acusando-as de cumplicidade com o autor da 

violência, ora na vitimização, em uma tentativa de sequestro de sua autonomia. 

Em contraposição, a tese da responsabilidade ressalta a complexa trama que 

envolve o abuso sexual e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, 

conjuntamente tecida pela família, pelo Estado e pela Sociedade. Além disso, ela 
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problematiza os diversos fatores que (im)possibilitam a proteção materna no 

contexto do abuso sexual, que não é considerada apenas como consequência do 

posicionamento individual das mulheres/mães. Daí a crítica presente em alguns 

estudos às instituições que não oferecem acolhimentos às mulheres/mães e ainda 

as responsabilizam pelo abuso sexual da filha. 

Em relação à análise da participação das mulheres/mães na cena do abuso 

sexual, existe, em alguns estudos, a tendência em classificar os modos como elas 

se apresentam em lugares fixos e excludentes, o que pode servir para reforçar a 

visão de que os sentidos atribuídos ao abuso sexual já estão postos, bastando 

apenas classificá-los e explicá-los com base em referenciais teóricos já dados. Por 

sua vez, o estudo que aborda a noção de posição, ora de submissão, ora de 

resistência à ordem patriarcal, indica a possibilidade de a mulher ocupar diferentes 

posições, ainda que seja ao longo de sua trajetória de vida.  

A despeito disso, todas as perspectivas analisadas - reação ambivalente e 

positiva, desmentido materno e posição, ora de submissão, ora de resistência à 

ordem patriarcal- abordam a questão da ambivalência, o que muda é o enfoque. 

Enquanto alguns estudos patologizam a ambivalência materna, limitando sua 

compreensão aos riscos que ela apresenta para o desenvolvimento da 

criança/adolescente abusada, outros buscam analisá-la a partir de uma abordagem 

psicossocial, reconhecendo que ela é um dos modos possíveis, não 

necessariamente patológicos, de as mulheres/mães se apresentarem no abuso 

sexual.  
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CAPÍTULO 3 

O CAMINHO FAZ-SE CAMINHANDO 

 

Em concordância com Ferreira Neto (2008, p. 541-542), compreendo que a 

“discussão metodológica deve ser entendida mais amplamente do que a simples 

descrição operativa de procedimentos (...). Ela envolve também os importantes 

aspectos conceituais, éticos e políticos”. Além disso, a construção da metodologia 

vai se dando ao longo do desenvolvimento do processo de investigação, à medida 

que pesquisamos. A minha definição pela realização do Estudo de Caso, por 

exemplo, aconteceu quando eu já estava realizando o trabalho de campo, depois de 

ter iniciado o processo das entrevistas.   

 

3.1 O campo também me chama: pode me chamar que eu vou... 

 

O foco da pesquisa que desenvolvo é marcado por uma interdição social e, 

em virtude disso, vive à sombra do silêncio, considerado o mais nuclear segredo de 

família (BARBOSA, 2004). Nesse sentido, falar sobre abuso sexual intrafamiliar é 

transitar em terreno movediço, pois implica necessariamente expor um segredo que 

põe em xeque a ideia de família como reduto do privado e do sagrado em que a 

sociedade não interfere (DUARTE, GOMES, 2008) e traz à tona o fato de que nem 

sempre essa instituição consegue oferecer proteção e assegurar os direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes. Além disso, ainda que minha proposta 

não fosse investigar a minha própria rede familiar, fui reportada à experiência de 

abuso sexual que testemunhei em seu interior que, conforme me foi ensinado, devia 

mantê-la incrustada no silêncio, ou melhor, fazer de conta que ela não aconteceu. 

Transgredir essa regra de silêncio provocou, antes mesmo de minha entrada 

no “campo”, um vazio em relação à capacidade de viver a esperança de que as 

pessoas tolerassem minha intrusão em suas vidas e se dessem a conversar comigo 

(GEERTZ, 2001). Em decorrência disso, senti-me constrangida quando negociei o 

consentimento para realização do trabalho de campo com instituições localizadas 
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em uma capital nordestina, que oferecem acompanhamento psicossocial e/ou 

jurídico a crianças e adolescentes violentadas sexualmente e a suas famílias.  

A emergência desse tipo de questão foi indicativa de que eu já estava 

“molhada” pelo “campo”, mesmo ainda não tendo realizado trabalho de campo, 

consonante com o posicionamento de Silva (2000) de que o trabalho de pesquisa 

não se dá de forma linear, suas etapas são processos que dialogam e se organizam 

de modo circular ou espiral. Consequentemente, o “campo” não se limita a 

experiência concreta de realização do trabalho de campo que acontece entre a 

concepção do projeto e a escrita, no meu caso, da dissertação. Para o autor, o 

campo no sentido amplo do termo delineia-se através das leituras sobre o tema, dos 

relatos de outras experiências que se tornam conhecidas, além dos dados obtidos 

em “primeira mão”. 

 

3.2 A chegada ao campo 

 

Logo que fui informada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Pernambuco (CEP/UFPE) entrei em contato com integrantes do Centro 

de Referência, local onde fui autorizada a realizar o trabalho de campo, para 

agendar uma conversa com a equipe técnica a fim de apresentar minha proposta de 

pesquisa. Essa conversa inicial aconteceu no mês seguinte, numa tarde chuvosa e 

cinzenta. 

Fui recebida pela assistente social Tereza, atual coordenadora do Serviço, 

que me acolheu afetuosamente e, após a escuta da proposta de meu Projeto de 

Pesquisa, manifestou a disponibilidade, em nome do Centro de Referência, em 

colaborar com meu estudo. Fui informada que, em virtude de mudanças na Política 

de Assistência Social, a responsabilidade pelo gerenciamento administrativo e 

técnico do Centro de Referência estava sendo transferida para a Secretaria de 

Saúde Municipal e os (as) profissionais desse Serviço, lotados (as) na Secretaria de 

Assistência Social, brevemente seriam removidos(as) para outro local de trabalho. 

Consequentemente, havia apenas um psicólogo fazendo atendimento psicoterápico 

e o número de crianças e adolescentes atendidas naquele momento havia sido 

reduzido. 
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Nesse mesmo dia, a partir do diálogo com Tereza, busquei identificar 

possíveis colaboradoras para a pesquisa, segundo o critério de inclusão definido: 

mulheres, a partir de 18 anos de idade, cujas filhas, crianças ou adolescentes, foram 

abusadas sexualmente por seu companheiro. 

Localizamos quatro prováveis interlocutoras. Das quatro, não consegui 

contato com duas: uma porque nas vezes em que fui ao Centro de Referência no 

horário de atendimento de sua filha a sessão não aconteceu; a outra, segundo fui 

informada, estava em férias, com previsão de retorno ao serviço em fevereiro, 

quando minha pesquisa havia tomado outra rota, conforme explicitarei adiante. 

Apresentada a proposta da pesquisa, as duas mulheres com quem consegui 

conversar prontamente disponibilizaram-se a participar. Entretanto, nenhuma delas 

se fez presente no dia agendado para a entrevista, prevista para acontecer no 

mesmo dia e horário da sessão das filhas. Uma delas, a quem me referirei como 

Maria Antônia, não foi ao meu encontro, conforme fui informada, porque estava 

acompanhando a filha parturiente, a mesma filha que havia sido abusada 

sexualmente pelo pai. Além dos cuidados decorrentes do parto, Maria Antônia 

estava sendo demandada a mover uma série de ações de natureza jurídico-legal 

para proteger a filha, uma vez que ela estava sofrendo ameaças de seu 

companheiro e pai da criança, acusado de explorá-la sexualmente. Em virtude da 

gravidade da situação, senti-me constrangida em agendar um novo encontro 

naquele período, decidindo aguardar seu retorno ao Centro de Referência.  

Para minha surpresa e estranhamento, experimentei uma sensação de alívio 

ao ser informada que Maria Antônia não compareceria ao nosso encontro. Finalizei 

às pressas a conversa com Regina, uma das psicólogas do Centro de Referência e 

saí, literalmente correndo, para uma urgência familiar. Como minha possível 

interlocutora, eu também estava sobrecarregada com várias atribuições, ou seja, 

estava afetada pelas mesmas forças que a afetavam. Ser “pega” pela complexa 

situação vivida por Maria Antônia possibilitou, em certa medida, pacificar a sensação 

de esgarçamento que vinha sentindo e viver a inteireza possível no “aqui e agora” do 

trabalho de campo. Talvez sem essa experiência de afetação o meu projeto de 

conhecimento tivesse sido arruinado. 
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Ser afetado, segundo Favret-Saada (apud Barbosa Neto, 2012), é uma 

dimensão central do trabalho de campo, relacionada à experiência de habitar um 

"outro lugar", de ser "tomado" pelas suas "intensidades específicas", as quais, em 

geral, "não são significáveis". Não se trata de estabelecer uma relação fusional com 

os(as) interlocutores(as) no campo ou de imaginar, por meio da empatia, como seria 

estar no lugar deles, mas de efetivamente estar nesse lugar, de habitá-lo, ou de ser 

habitado por ele, não por ter se tornado igual àqueles que o ocupam, e sim pelo fato 

de experimentar as intensidades que os constituem.  

Goldman (2005) diz que o se deixar afetar - que implica também a percepção 

desses afetos ou do processo de ser afetado por aqueles com quem se relaciona- 

possibilita a quem pesquisa estabelecer com seus interlocutores e interlocutoras um 

certo tipo de relação que envolve uma comunicação mais complexa que a simples 

troca verbal. Todavia, salienta o autor, só faz sentido conferir um lugar à afetação 

nos processos de investigação desde que seja possível articulá-la com o tema 

pesquisado. Do contrário, a abordagem da afetação é limitada ao exercício 

narcisista do(a) pesquisador (a) (CAMPOS, 2013). 

Nesse sentido, considero importante também me reportar a essa situação 

específica da minha relação com Maria Antônia para abordar algo que parece óbvio, 

mas com capacidade de impacto sobre o ofício de pesquisar: ao dar-se à pesquisa, 

as outras dimensões da vida do pesquisador(a) não param- acontece “tudo ao 

mesmo tempo agora”6- constituindo um desafio dar conta das diferentes e múltiplas 

responsabilidades que lhe competem. Além disso, os demais acontecimentos de sua 

existência afetam os modos como o(a) pesquisador(a) se situa no campo e vice-

versa e, consequentemente, o(a) pesquisador(a), mantém-se a mercê da 

imprevisibilidade. Penso que não é demais ressaltar que a definição do prazo de 

dois anos para defesa da dissertação de mestrado acarreta efeitos negativos sobre 

o modo como essas questões são tratadas e nos processos de afetação do(a) 

pesquisador(a) pelas situações com as quais se depara. 

A partir da minha inserção no “campo”, considero que, em intensidades 

diferentes, a mulher/mãe também se depara com esse tipo de questão no 

                                                           
6
 Título de álbum musical de Titãs, banda de rock brasileira.  



57 

 

   

 

acontecimento do abuso sexual da filha, pois é sobrecarregada com a solicitação de 

colocar em prática uma série de medidas para responsabilizar o autor da violência, 

cuidar e proteger a filha abusada, como também de permanecer cumprindo as 

atribuições de diferentes naturezas que fazem parte de seu cotidiano, especialmente 

aquelas relacionadas às ordens morais de gênero. Além disso, o modo como a 

mulher/mãe se posiciona no abuso sexual é influenciado e pode se conflitar com os 

outros tantos e diferentes lugares que ocupa no mundo, o que nem sempre é 

devidamente considerado e é utilizado para legitimar práticas de controle e vigilância 

em relação a como ela exerce a prática materna. 

 

3.2.1 O (re)encontro com Carmen 

 

Nas idas e vindas ao Centro de Referência, decidi, a partir de conversa com 

meu orientador, manter contato com Carmen para saber de sua disponibilidade em 

participar na pesquisa como minha interlocutora. Conhecera Carmen há cinco anos, 

em um contexto que, para fins de guardar o seu anonimato não poderei me referir 

aqui. Por um lado, tinha a preocupação que essa relação anterior atrapalhasse a 

atividade de pesquisa, por outro lado, imaginava que esse mesmo aspecto poderia 

facilitar a colaboração daquela que se tornaria minha principal interlocutora. 

Retomei o contato com Carmen através de ligação telefônica. Falei 

brevemente da minha condição de mestranda e da proposta da pesquisa. 

Imediatamente ela se dispôs a participar como uma de minhas interlocutoras. Na 

mesma semana, em uma noite de quinta-feira, realizamos nosso primeiro encontro 

na clínica onde atendo como psicoterapeuta. A escolha do local aconteceu em 

função da proximidade com nossas casas e da facilidade em reservar uma sala no 

horário noturno. Os outros encontros acabaram acontecendo nesse mesmo local, 

pois era janeiro, mês que os(as) profissionais costumam gozar férias, e, 

consequentemente, foi relativamente fácil o acesso às salas, inclusive aos finais de 

semana. Precisávamos intensificar nossos encontros, uma vez que os prazos para 

realização do trabalho de campo estavam extrapolados e, além disso, Carmen, que 

estava de férias, retomaria suas atividades profissionais na primeira semana de 

fevereiro.  
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Nosso (re)encontro foi marcado por um abraço e pela expressão de gratidão 

de minha parte pela disposição de Carmen em dialogar sobre meu Projeto de 

Pesquisa. A gratidão foi mútua, pois, ao indagar, na nossa última conversa, sobre 

como tinha se sentido em nossos encontros e agradecer sua colaboração, Carmen 

também se mostrou grata a mim e expressou o desejo de que o “dar voz” a sua 

experiência com o abuso sexual da filha, por meio desse estudo, colabore com 

outras mulheres em situação semelhante, conforme demonstra no depoimento a 

seguir7. Assim, penso que a reciprocidade foi um dos aspectos determinantes na 

decisão de Carmen em se tornar minha interlocutora.  

 

[...] e assim, é muito bom contribuir pra uma coisa dessas, porque as 
pessoas têm muita vergonha de falar nisso, entendeu? E as crianças são 
abusadas e ficam caladas? E é assim que se resolvem as coisas? É, assim, 
né?! E a gente sabe que quando uma criança é abusada e não é 
trabalhado, muito provavelmente essa criança se tornará um abusador, num 
é isso? Num pode, né?! E as mulheres não podem ficar carregando essa 
culpa. Veja, eu sou culpada, eu não cuidei bem dos meus filhos... Veja, é um 
horror, é um martírio, Virgem Maria! Como se não bastasse todo o trabalho 
doméstico, num achar todo o trabalho doméstico à toa (risos), ainda mais 
carregar... Porque é um peso, é um peso, viu? Um peso, um peso. Eu me 
lembro que era uma canseira... Sei lá o que era aquilo. Quando eu consegui 
tirar aquilo literalmente a gente tira um peso das costas, assim. A gente 
respira, olha o mundo diferente, porque é um horror. 
 
Eu também me sinto agradecida, porque veja, é como eu lhe disse, é uma 
dor inútil que eu espero que ninguém sinta isso, né?! Mas, já que eu tive 
essa dor, que pelo menos sirva de alerta pras outras pessoas, né?! Como 
foi aquela coisa absurda daquela menininha de 9 anos de idade que era 
abusada pelo padrasto e engravidou de gêmeos. O que é aquilo? Que 
tragédia, pelo amor de Deus. Aí foi naquela confusão que Dom José 
excomungou (risos) todo mundo. 

 

Nesse primeiro encontro, seguido de mais quatro, que totalizaram sete horas 

e cinco minutos, gravados com prévia autorização de Carmen, retomei a proposta da 

pesquisa, detalhando os objetivos e a metodologia, bem como o que me movia a 

realizá-la e, imediatamente, ela confirmou a disposição manifestada no contato 

telefônico em se tornar minha colaboradora. Decidi iniciar a pesquisa naquela 

mesma noite e após a leitura do Termo de Consentimento Livre, solicitei a Carmen 

falar sobre sua história de vida, do modo que achasse melhor e começando por 

                                                           
7
 Por questão de sigilo retirei do depoimento o trecho em que Carmen se refere ao motivo que a faz 

sentir grata a mim.    
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onde quisesse. Nessa mesma noite, dissolveu-se o receio de que o contato prévio 

que tive com ela e a filha gerasse confusão de lugares e atrapalhasse a atividade da 

pesquisa. Permaneceu, entretanto, a preocupação com a possibilidade de a fala 

sobre o abuso sexual sofrido por sua filha Helena desencadear sofrimento em minha 

interlocutora.  

Desde o nosso primeiro encontro, Carmen me interpelou em relação à 

proposta da pesquisa e a acontecimentos atuais de minha vida familiar, sobre os 

quais ela soube por pessoas comuns à nossa convivência. Além disso, fui alvo de 

suas “mangações”, em pelo menos uma ocasião, quando ao iniciar a gravação de 

nossa conversa equivoquei-me em relação à data do nosso encontro e ao seu nome 

fictício, ocasião em que ela, às gargalhadas, comentou: “todo psicólogo é 

desorientado”.  

Por iniciativa de minha interlocutora, geralmente o início e o final das entrevistas 

eram marcados por conversas relacionadas a assuntos que não se limitavam ao 

foco da pesquisa que, via de regra, guardavam relação com fatos cotidianos, 

acontecidos nos intervalos de nossas encontros: a caminhada na praia por 

orientação médica, a ida à festa na casa de um amigo, o reencontro com colegas do 

curso que não pôde dar continuidade, o resultado do vestibular da filha... 

Essas particularidades de nossa relação e os posicionamentos assumidos por 

Carmen confirmam, a meu ver, a compreensão de Wagner (2010) de que não 

somos apenas “nativos”, somos todos, “nós” e “eles”, “antropólogos”, ou seja, a 

experiência criativa de atribuir sentido ao outro não é exclusividade de quem 

pesquisa, aqueles que são estudados também pensam e buscam dar sentido a sua 

presença entre eles. Assim, ao olhar para Carmen ela me olhava e também fui 

“inventada” por seu olhar.  

Testemunhar uma experiência de abuso sexual na própria família e, 

posteriormente, trabalhar com mulheres cujas filhas foram violentadas sexualmente, 

permite-me afirmar que o meu objeto de estudo é familiar, ou seja, é culturalmente e 

socialmente próximo, no sentido que é empregado por Gilberto Velho (1978). 

Embora compreenda que sempre existe uma relação de implicação do(a) 
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pesquisador(a) com o objeto de estudo, adentrar esse caminho foi desafiante e 

tenso, pelo menos por causa de dois riscos. O primeiro era de centrar a pesquisa no 

meu próprio “umbigo” e não criar condições de distanciamento que possibilitassem a 

produção de um material denso, capaz de potencializar a produção de conhecimento 

no campo de estudo no qual estou situada. O segundo risco era de absolutizar as 

noções já concebidas sobre “quem são as mães de crianças violentadas 

sexualmente” e sobre os modos como elas se posicionam na cena do abuso sexual. 

Dado que toda pesquisa implica riscos e que a minha decisão não foi a de 

escapar do caminho inicialmente desenhado, mas mergulhar em suas águas, 

buscando suportar a desestabilização e desorganização que trilhá-lo suscitava, eu 

fui convocada a aceitar a recomendação feita pela professora Roberta Campos 

(2013) de “estranhar o familiar”, quando, em sala de aula, comentei sobre minha 

familiaridade com o meu “objeto” de pesquisa. Segundo Velho (1978), “estranhar o 

familiar” só é possível quando somos capazes de confrontar intelectual e 

emocionalmente diferentes versões e interpretações a respeito de um mesmo 

acontecimento ou situação. Nessa perspectiva, “estranhar o familiar” não significa 

necessariamente torná-lo exótico, mas vê-lo “como uma realidade bem mais 

complexa do que aquela representada pelos mapas e códigos básicos nacionais e 

de classes através dos quais fomos socializados” (VELHO, 1978 p. 3,).   

Em decorrência desse movimento de “estranhar o familiar”, fui desafiada a 

reconhecer que minha versão é uma em meio a tantas outras existentes a respeito 

do tema que estudo e a cultivar a abertura para me deixar ser interpelada sobre 

meus pontos de vista, de modo a não tomá-los como verdades absolutas.  

A experiência de conhecer minha interlocutora antes da realização da 

pesquisa não tolheu a minha capacidade de estranhá-la. Mesmo conhecendo vários 

aspectos de sua trajetória de vida e dos modos como ela se posicionou no 

acontecimento do abuso sexual da filha, eles ganharam outros sentidos em função 

da especificidade da natureza da atividade de pesquisa. Ademais, aspectos tocados 

por Carmen na pesquisa não foram mencionados anteriormente e o inverso também 

aconteceu.  
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Todavia reconheço: “estranhar o familiar” foi atravessado por tensões. Por 

exemplo, quando julguei que determinados pontos de vista, compartilhados por 

Carmen antes da pesquisa e que poderiam fortalecer posicionamentos teóricos 

meus, foram pouco abordados por ela nos nossos diálogos. Essa situação me faz 

refletir sobre como eu imaginava, a priori, ser conhecedora do que iria me deparar 

no trabalho de campo, e, deste modo, assumi, ainda que não intencionalmente, uma 

postura metodológica, mencionada por Silva (2008), de tentativa de estagnação e de 

controle do caos da vida para observá-la, registrá-la e analisá-la, como também de 

tomar a teoria como modelo a partir do qual as pessoas são confrontadas. Em 

contrapartida a essa perspectiva, o autor pondera que não é possível o 

pesquisador(a) assentar-se em um lugar para simplesmente observar os processos 

de subjetivação - processualidades abertas, afetáveis e afetantes - e apreender todo 

o movimento em sua amplitude e profundidade. Há, o(a) pesquisador(a), que vivê-

los, que se deixar ser afetado(a) pelo que investiga e exercitar pensar a partir do 

movimento próprio da vida o devir, movimento trágico de criação e de destruição, 

confluindo uma dupla afirmação: o pensamento afirmando a vida, a vida ativando o 

pensamento. 

Sentir na própria carne que minha interlocutora “pôs em xeque” meus 

referenciais teóricos, evocando que a minha compreensão sobre ela não estava 

dada a priori, foi ao mesmo tempo condição e afirmação de que não ficamos 

aprisionadas à nossa relação anterior, posicionando-nos em novos lugares, segundo 

a especificidade da natureza da atividade de pesquisa. Ademais, fui desafiada a 

liberar-me de olhar para o que estava vivendo em campo com “óculos” através dos 

quais vinha mirando Carmen e outras mulheres/mães com as quais eu já tinha me 

relacionado profissionalmente em decorrência de suas filhas terem sido abusadas 

sexualmente. Isso não significou negar a influência que minha experiência anterior 

exerce sobre o meu estudo, mas relativizá-la. Cardoso de Oliveira (2000) defende 

que a relativização é uma atitude epistêmica, por meio da qual o(a) pesquisador(a) 

escapa da ameaça de ver o mundo com lentes etnocêntricas.  

Em diversas ocasiões fui “tocada” pela fala de Carmen, especialmente 

quando ela compartilhou sua disponibilidade para adoção, a dor de ter três dos seus 
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quatro filhos abusados sexualmente e a culpa pela violência cometida contra 

Helena. Além disso, fui surpreendida com a afirmação de que sua filha mais velha 

também fora abusada pelo pai.  

Minha interlocutora mostrou-se sempre disponível a conversar sobre sua 

história de vida, em torno da qual se debruçava longamente, falando de forma 

rápida, alta e animada. No nosso terceiro encontro, quando ela iniciou a narrar o 

abuso sexual de Helena, sua voz baixou de volume e pela primeira vez mobilizou-se 

mais emocionalmente, chorando. Ainda assim, não foram raras as vezes que ao 

abordar esse assunto ela se deu a rir em uma manifestação, para mim, que a 

experiência com a violência da filha não lhe roubou a “veia cômica”. Ressalto, nem 

sempre foi possível romper com os procedimentos tradicionais de entrevista, 

centrados em perguntas e resposta, mas quando isso acontecia o diálogo fluía 

facilmente. 

Mesmo quando extrapolávamos o horário de término de nossos encontros, 

Carmen seguia a conversa. Apenas no penúltimo encontro, depois de um dia 

sobrecarregado com as atividades profissionais e os cuidados com os(as) filhos(as), 

mostrou-se sonolenta e finalizamos a entrevista mais cedo. Além disso, ela mostrou-

se compreensiva em retomar a narrativa de acontecimentos de sua história de vida 

compartilhados no nosso primeiro encontro, cuja gravação em parte foi perdida, em 

virtude da minha pouca habilidade com os equipamentos eletrônicos. 

Carmen também não se furtou em afirmar de forma humorada: “graças a 

Deus!”, com o meu comentário de que estávamos chegando ao fim de nossos 

encontros. Quando, aos risos, retruquei “graças a Deus, é?!”, ela imediatamente, às 

gargalhadas, afirmou: “é pro seu trabalho caminhar, né, criatura?!”. Senti que era 

tempo mesmo de nos despedirmos. 

 

3.3  Caminhante não há caminho, somente sulcos no mar8  

 

Inicialmente, meu propósito era realizar esta investigação com três 

                                                           
8
 Verso do poema “O caminho faz-se caminhando”, do poeta espanhol Antonio Machado. 
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mulheres/mães, pois avaliava que o tempo definido para produção da pesquisa e da 

dissertação de mestrado não seria suficiente para adentrar nas histórias de um 

número maior de pessoas. Todavia, conforme detalharei adiante, tive dificuldades 

em encontrar o número de colaboradoras previsto inicialmente. 

Em conversa com meu orientador, antes do início do trabalho de campo, 

vislumbramos a possibilidade de eu realizar um Estudo de Caso. Entretanto, mesmo 

depois de ter começado os encontros com Carmen, continuei indo ao Centro de 

Referência, pois o fato de ter encontrado apenas uma interlocutora não era 

argumento suficiente para pôr em prática uma pesquisa nos moldes de Estudo de 

Caso. Nesse sentido, compartilho com o posicionamento de Alves-Mazzotti (2006) 

de que os Estudos de Caso não podem ser assim chamados pelo simples fato de 

serem desenvolvidos em apenas uma unidade ou por incluírem um número reduzido 

de sujeitos.  

Para essa autora, parece haver concordância pela comunidade acadêmica de 

que o Estudo de Caso constitui uma pesquisa de uma unidade específica, situada 

em seu contexto, cuja seleção é feita com base em critérios previamente definidos, 

que se destina a apresentar uma compreensão integral do objeto de estudo. Embora 

os critérios para identificação e seleção do caso possam variar segundo a 

vinculação paradigmática do (a) pesquisador(a), eles precisam ser explicitados e o 

fenômeno escolhido deve ser de fato um “caso”, ou seja, uma situação complexa 

e/ou instigante, cuja importância justifique o esforço de compreensão. 

À medida que os encontros com Carmen transcorriam, dois aspectos de sua 

trajetória de vida saltaram-me aos olhos e determinaram a minha decisão em 

realizar um Estudo de Caso, pois suas particularidades - pouco investigadas - 

podem servir para ampliar a compreensão sobre os posicionamentos assumidos e 

designados às mulheres/mães no abuso sexual intrafamiliar. O primeiro aspecto diz 

respeito ao pertencimento de minha interlocutora a uma tradicional familiar, outrora 

proprietária de grandes extensões de terras onde se localizava um engenho de 

açúcar, de uma capital do Nordeste do Brasil. Já o segundo aspecto, está 

relacionado à ausência de exposição a práticas violentas, experiência distinta das 

participantes dos estudos analisados na revisão da literatura produzida por mim, 

particularmente àqueles que se propuseram a compreender “quem são as mães de 
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meninas abusadas”. Esses estudos afirmam que, de modo geral, as trajetórias de 

vida de mulheres/mães cujas filhas foram abusadas sexualmente são atravessadas 

por diversas formas de violência, inclusive sexual, e são marcadas pelos efeitos 

negativos da pobreza, da exclusão social, da falta de acesso a direitos humanos e 

proteção social básica.  

 Considero importante afirmar que a escolha de minha interlocutora não foi 

pensada em função da relação de representatividade com determinada população e 

que compreendo o conhecimento como uma construção, datada historicamente, e 

ancorada em contingências sociais e culturais específicas (SPINK, 2000). Logo as 

conclusões produzidas nesse estudo são circunstanciais, provisórias e não se 

propõem a criar generalizações. Entretanto, como defende Goldman (2003), ainda 

que uma teoria se destine a produzir um modelo de compreensão de um objeto 

social em e para um determinado contexto, ele deve ser capaz de funcionar como 

matriz de inteligibilidade em outros contextos, superando o paradoxo particular/geral. 

 Em decorrência desse posicionamento, busquei ao longo do mestrado, 

sobretudo através da produção da revisão da literatura, possibilitar o diálogo entre 

minha pesquisa e outras investigações situadas no mesmo campo de estudo com as 

mais diversas perspectivas teóricas e com resultados controversos. Do contrário, 

corria o risco de centrar a investigação numa perspectiva paroquial e produzir uma 

especificidade da lógica do fenômeno estudado, o que dificultaria sua 

comunicabilidade (REIS, 1991) e o reconhecimento do seu caráter científico, pois é 

através da interlocução contínua entre pesquisadores(as) de uma mesma área, da 

avaliação crítica da comunidade acadêmica, que os novos conhecimentos 

produzidos são validados ou não (ALVES-MAZZOTTI, 2006). 

 

3.3.1 A escolha pela Narrativa e pelo Método de História de Vida 

 

No segundo período do mestrado, decidi que adotaria a metodologia de 

pesquisa qualitativa, bem como que faria uso de narrativa, compreendida como uma 

prática discursiva de produção de sentido que se caracteriza não como a 
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representação de uma dada realidade, como se ela existisse antes de ser 

anunciada, e sim como produtora dessa realidade (VALENTIM, 2011). Desse modo, 

como afirmam Brockmeier e Harré (2003), não existe uma história pronta à espera 

de ser contado, o que põe em xeque a ideia da existência de um critério objetivo 

através do qual a veracidade da narrativa é julgada. Para esses autores, uma 

história é válida porque, ao ser narrada, em torno dela são produzidos significados. 

Posteriormente, não sei ao certo em qual momento, fiz a escolha pela 

utilização do método de História de Vida, o qual se insere no corpo da abordagem 

biográfica9. O método de História de Vida possibilita estudar a vida de uma pessoa 

ou de um grupo por meio da utilização da narrativa oral da própria pessoa e de 

diferentes tipos de documentos, sem que para isso seja necessário abordar a 

trajetória inteira de vida, nem todos seus aspectos (BUENO, 2002).  

A abordagem biográfica foi largamente utilizada e difundida nos anos de 1920 

e 1930 pelos sociólogos da Escola de Chicago que, imbuídos do propósito de criar 

alternativas à Sociologia Positivista, afiliaram-se ao movimento mais amplo de 

mudanças e rupturas das ciências humanas em relação à influência que 

historicamente os métodos experimentais exerceram sobre suas formas de 

investigação dos fenômenos sociais. Esse movimento se iniciou nas primeiras 

décadas do século passado, segue até hoje e diz respeito não apenas à busca de 

novos métodos de pesquisa, mas, principalmente, a construção de novas 

possibilidades de conceber a ciência (BUENO, 2002).  

Após esse período de popularidade, a metodologia biográfica caiu em quase 

completo desuso e apenas nos anos 80 voltou a ser utilizada, ganhando interesse e 

valorização crescente, principalmente por conta da necessidade de renovação 

metodológica da Sociologia, desencadeada pelos questionamentos ao seu caráter 

extremamente técnico, fundamentado no axioma da objetividade e na hegemonia da 

intencionalidade nomotética, e pela análise de que “as teorias sociais voltadas para 

as explicações macroestruturais não davam conta dos problemas, das tensões e 

conflitos que tomam lugar na dinâmica da vida cotidiana” (BUENO, 2002. p.17). 

                                                           
9
 Silva, Barros, Nogueira e Andrade de Barros, (2007), destacam quatro métodos dentro da 

abordagem biográfica: história oral, biografia, autobiografia e história de vida. 
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Para o sociólogo italiano Franco Ferrarotti (1991), uma das principais 

características da abordagem biográfica diz respeito à relação de implicação mútua 

entre pesquisador(a) e seus interlocutores e interlocutoras que, conforme defende, 

deve ser objeto de conhecimento e é de onde deriva a qualidade da investigação 

empreendida: 

 

 o observador está radicalmente implicado na sua pesquisa, ou seja, no 
campo do objeto da sua investigação. Este último, longe de ser passivo, 
modifica continuamente seu comportamento de acordo com o observador. 
Este processo circular de feedback torna ridícula qualquer presunção de 
conhecimento objetivo. O conhecimento não deve ter o outro por seu objeto; 
em vez disso, deveria ter por seu objeto a interação inextricável e 
absolutamente recíproca entre objeto e observador. Daqui advém um 
conhecimento mutuamente partilhado, enraizado na intersubjetividade da 
interação, um conhecimento tanto mais profundo e objetivo quanto mais 
integral e intimamente subjetivo. O preço a pagar pelo observador para 
obter este conhecimento minucioso, mais claramente um conhecimento 
cientÍfico do seu objeto, será o de reciprocamente ser conhecido por este 
último. O conhecimento torna-se assim no que a metodologia sociológica 
sempre desejou evitar: um risco (FERRAROTTI, 1991, p. 171-172).  

 

Essa especificidade da abordagem biográfica implica a ruptura com a 

epistemologia científica clássica, caracterizada pela lógica formal e pelo modelo 

mecanicista (FERRAROTTI, 1991), e é onde se centra, segundo Silva et al., (2007), 

a crítica mais frequente a respeito do seu caráter científico. Baseada no processo 

etnológico de “transformar o familiar em exótico”, mencionado anteriormente, as 

autoras pensam que a estreita relação entre pesquisador(a) e interlocutor(a) não 

invalida ou torna menos científica a metodologia biográfica, pois 

 

[...] a realidade, familiar ou inusitada, será sempre filtrada por um 
determinado ponto de vista do observador, o que não invalida seu rigor 
científico, mas remete à necessidade de percebê-lo enquanto objetividade 
relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa (VELHO, 1978). 
 
 

A minha escolha pelo Método de História de Vida se deu principalmente 

porque, ao operar no interjogo entre a vida do individuo e o contexto social e 

histórico de sua existência, ele possibilita, ao mesmo tempo, a emergência de um 

sujeito capaz de narrar sua própria história e o aprofundamento da compreensão de 

fenômenos sociais e grupais (CARVALHO, 2003), articulando trajetória individual e 

trajetória social. Além disso, dado o caráter contingencial, aberto e maleável da 
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narrativa, o método de História de Vida possibilita dar ordem e coerência à fluida e 

variável realidade humana, como também alterá-la à medida que a experiência ou 

os seus significados se transformem (BROCKMEIER, HARRÉ, 2003).  

Outro argumento defendido por Bueno (2002) para a utilização da biografia 

nos processos de investigação diz respeito à compreensão de que ela é uma 

microrrelação social, na qual aquele(a) que narra sua história sempre narra para 

alguém em uma tentativa de comunicação, ainda que seja com um interlocutor 

imaginário, como acontece nos diários íntimos. Assim, “a narrativa não é um relatório 

de acontecimento, mas a totalidade de vida que ali se comunica” (idem, 2002, p.20) 

e disso, segundo a autora, decorre o caráter de intencionalidade comunicativa da 

narrativa autobiográfica e o entendimento de que “toda entrevista é uma interação 

social completa, um sistema de papéis, expectativas, de injunções, de normas e 

valores implícitos, e por vezes até de sanções” (FERRAROTTI, 1988, p. 27 apud 

BUENO, 2002). Consequentemente, ainda valendo-me de Bueno, ao se fazer uso do 

Método de História de Vida, é necessário no processo de análise considerar o modo 

através do qual a narrativa foi produzida. 

Além de desejar contar sua história, é o(a) narrador(a) quem decide o que vai 

contar, sem seguir uma ordem cronológica dos acontecimentos, de acordo com o 

que considera importante. Em função dessa particularidade Miranda, Cappelle e 

Mafra (2012) assinalam que é característico do Método de História de Vida 

considerar a descontinuidade o que, por sua vez, solicita do pesquisador(a), em 

suas análises, definir “núcleos de sentido” para os temas narrados e realizar as 

relações entre fatos, contextos e pessoas existentes ao longo do percurso de vida 

de quem narra sua história.  

Nogueira (2004, p. 18) chama atenção para a contribuição que a História de 

Vida oferece para a pessoa que narra sua história: “a proposta de uma escuta 

comprometida, engajada, participativa, dentro de uma relação de cumplicidade, 

possibilita àquele que conta sua história experimentar uma re-significação de seu 

percurso [...], a construção de sentido”.  
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3.3.2 Organização e análise do material de pesquisa  

 

Desde o início do Mestrado, eu me dei a fazer breves anotações sobre o meu 

objeto de estudo, suscitadas a partir de diferentes inspirações/referências. Esse 

movimento se intensificou e ganhou um lugar significativo durante minhas idas ao 

Centro de Referência e nos encontros com Carmen. Ao final de cada entrevista com 

minha interlocutora fazia anotações, destacando aspectos da narrativa que me 

chamavam atenção e, quando considerava necessário, também tecia comentários 

sobre como eles me afetavam, consonante com o posicionamento de Nogueira 

(2004) que narrativa é sempre dirigida a alguém e provoca efeito em quem a escuta.  

À medida que fui tendo acesso às transcrições das entrevistas, o que se deu 

gradativamente, busquei organizar a narrativa cronologicamente, incorporando os 

temas identificados ao longo de nossos encontros e na leitura do relato do material 

transcrito. Esse esboço inicial passou por diversas alterações e foi fonte de múltiplas 

reflexões, que resultaram na organização da narrativa em seis grandes eixos, a 

seguir identificados: 

1. Carmen: consiste numa breve e sucinta reconstrução de aspectos do 

percurso da vida de minha interlocutora, que antecedem o abuso sexual de 

Helena.  

2. Revelação do Abuso Sexual de Helena: onde situo as circunstâncias nas 

quais Carmen foi informada da violência cometida contra a filha, por seu 

companheiro e pai da criança abusada. 

3. O trajeto percorrido para notificação e registro do boletim de ocorrência 

do Abuso Sexual, no qual está desenhado o longo percurso que Carmen e 

Helena fazem pelas instituições do Sistema de Garantia de Defesa da 

Criança e do Adolescente (SGDCA)10 para fazer a notificação e registro do 

                                                           
10

 O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente constitui-se na articulação e 

integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil na aplicação de instrumentos 
normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação 
dos direitos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 
Compreendem este Sistema, prioritariamente, os seguintes eixos: defesa dos direitos humanos, 
promoção dos direitos e controle e efetivação dos direitos. Disponível em: 
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/garantia-de-direitos-da-crianca-e-
do-adolescente. Acesso em: 05 abril de 2013. 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/garantia-de-direitos-da-crianca-e-do-adolescente
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/garantia-de-direitos-da-crianca-e-do-adolescente
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boletim de ocorrência da violência. 

4. O retorno a casa, logo após a revelação, notificação e registro do boletim de 

ocorrência do abuso sexual. Versa sobre as primeiras ações que Carmen pôs 

em prática em função da violência, como a conversa com a filha abusada, a 

separação do companheiro e autor da violência, a busca pelo apoio de seu 

psicoterapeuta e de outras pessoas que lhe dessem esperança de que a 

violência não houvesse acontecido. 

5. Repercussões do abuso sexual intrafamiliar para a vida de Carmen, 

relacionada aos seguintes aspectos: relação com os filhos e filhas e com a 

família extensa, relacionamentos amorosos, dificuldades encontradas e 

apoios que lhe foram prestados. 

6. O abuso sexual na ótica de Carmen: trata especificamente das noções 

construídas por minha interlocutora sobre o abuso sexual, bem como os 

sentidos que atribui às interações sexuais entre filha e pai. 

 

À medida que ia organizando a narrativa de Carmen, fui me dando a fazer a 

análise, considerando os referenciais teórico-metodológicos que inspiram esse 

estudo e o encontro/confronto de “vozes” das narrativas de minha interlocutora e da 

minha própria, enquanto pesquisadora. Não fiz análise do primeiro eixo acima 

identificado, “Carmen”, o qual serviu de guia na minha decisão em fazer um Estudo 

de Caso e ofereceu informações importantes sobre aspectos da trajetória de vida de 

minha interlocutora, que me permitiram compreender e contextualizar seus 

posicionamentos no abuso sexual de Helena. 

Procurei, na análise, compreender os diversos posicionamentos assumidos ou 

designados a minha interlocutora, como também considerar o lugar em que os 

marcadores de gênero, classe e raça, articulados de modo interseccional, ocupam 

na experiência de minha interlocutora com o abuso sexual da filha. Segundo 

Piscitelli (2008), trabalhar numa perspectiva interseccional é “oferecer ferramentas 

analíticas para apreender a articulação de múltiplas diferenças e desigualdades” (p. 

266). 
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Além disso, também utilizei “a relação canônico - não canônico” como uma das 

categorias de análise para investigar tanto os aspectos consonantes com as normas 

estabelecidas, quanto a inflexões, incongruências, dilemas e subversão de verdades 

óbvias ou canônicas presentes na narrativa de minha interlocutora (BRUNER,1990). 
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CAPÍTULO 4 

CONTE-ME SUA HISTÓRIA 

 

4.1. Carmen  

 

Carmen é uma mulher de quase 52 anos de idade, de cor branca e muito bem 

humorada. Nasceu em 30 de julho de 1963, em uma cidade do sertão nordestino, 

onde à época de seu nascimento seu pai trabalhava. É filha de Sr. Mateus e Dona 

Maria, primos de primeiro grau. A mãe não desenvolveu atividade profissional fora 

de casa. O pai, com formação superior, iniciou sua vida profissional como funcionário 

público estadual e, posteriormente, assumiu o cargo de professor em uma instituição 

pública de ensino superior. 

É a quarta filha de uma família de “muitos irmãos, comigo são nove”, 

experiência que considera “normal... Era muito bom ter muito irmão...”.  Quando 

crianças, Carmen e os irmãos brincavam muito e frequentemente iam ao sítio de 

uma parenta, lugar de onde apanha suas memórias infantis mais significativas: as 

andanças a cavalo; o “futebol a cavalo” com a participação do pai; e as caminhadas 

diárias, acompanhada da mãe e dos irmão, apanhando caju para Dona Maria fazer 

doce. 

Faz parte de uma tradicional família, outrora proprietária de grandes 

extensões de terras onde se localizava um engenho de açúcar, de uma capital do 

Nordeste do Brasil. Em virtude de sua origem familiar, Carmen acha que nasceu 

“carimbada”, pois em nome da honra da família pesam sobre ela expectativas e 

cobranças com as quais não compactua e que na sua compreensão são geradoras 

de preconceitos. Para ilustrar um exemplo, refere que, caso fosse vista em uma roda 

de samba em um bairro da periferia, certamente seria questionada: “o que é que 

uma Cavalcante de Oliveira fazia num lugar daquele? Aquele não é ambiente pra 

uma moça de família”.  

Ao iniciar a conversa sobre seu relacionamento com o pai e a mãe, Carmen 

comentou: “uma coisa normal, como era antigamente. A mãe olhava as filhas, a 

gente saía. Conversa de adulto era conversa de adulto!.” Segundo ela, o pai 
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costumava brincar com os filhos e as filhas, a mãe não. Lembra-se de Dona Maria 

ocupada com os cuidados da casa, cozinhando e costurando as roupas de sua 

prole. Dona Maria era auxiliada nas tarefas domésticas por duas empregadas e por 

“Doidinha”, filha de um empregado do sítio de seu avô, que tinha muitos filhos e 

pouca condição material para sustentá-los. Em virtude disso, “Doidinha” foi 

“mandada” para morar com Sr. Mateus e Dona Maria com a finalidade de estudar 

“pra não passar necessidade”. 

Quando crianças, Carmen, os irmãos e irmãs eram “umas pestes”, autores de 

incontáveis trelas. Por conta disso, “a gente apanhava de mamãe todo dia, [...] Ela 

pegava logo os nove. Mas não era surra. Ela batia só na bunda e nas pernas. E no 

outro dia a gente trelava de novo” (risos). 

Aos seus olhos, o pai era um homem em que se mesclavam rigor e carinho. 

As lembranças do carinho paterno estão relacionadas ao modo como ele a 

chamava- “minha menina”- e às histórias que todos os dias, depois do almoço, 

deitado na rede, contava aos filhos e filhas. O rigor paterno se apresentava nos 

“chiliques” que dava nas ocasiões em que os filhos e as filhas não cumpriam os 

horários estabelecidos para retornar a casa: “ele achava que alguém podia ter 

morrido, que tinha acontecido uma tragédia. Era um inferno. Aí dava um carão, era 

um desespero só!”. Ainda assim, Carmen conseguia escapar das broncas do pai 

valendo-se do seu lugar de “menininha do papai”.   

Se, por um lado, o pai era um “homem com temperamento muito exigente”, 

por outro lado, a mãe era extremamente calma. Quando Sr. Mateus não queria 

deixar as filhas irem às festas, mesmo as que aconteciam na casa dos familiares, 

era ela quem “ajeitava”, intercedendo a favor delas: “mas, Mateus, é uma casa de 

família e tererê e tarará”. “Aí, meu Deus do céu, era um transtorno pra ir, mas ela 

conseguia que ele deixasse.”  

Quanto ao relacionamento do pai com a mãe, Carmen comenta que Sr. 

Mateus era “mandão e machista”, e só permitia a ida da esposa ao centro da cidade 

quando acompanhada de um dos filhos. Em contrapartida, na sua perspectiva, Dona 

Maria era uma “mulher dominada pelo marido”, que sempre fazia o que ele queria: 
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ele dizia “quero isso”, ela fazia, “quero aquilo”, ela fazia. Deixa eu ver uma 
coisa aqui pra dar exemplo:  meu pai não come porco, de jeito nenhum. 
Minha mãe gosta de porco, minha irmã gosta. Então mamãe jamais fez 
porco lá em casa... Papai é alérgico a camarão, mamãe adora camarão. 
Mamãe jamais cozinhou camarão, entendeu? Então era assim. 
 
 

Carmen sempre foi uma aluna estudiosa e quando criança foi considerada a 

melhor aluna da escola onde estudava. O gosto pelos estudos foi estimulado por seu 

pai e sua mãe e, sobretudo na família paterna, o estudo era muito valorizado. Seu 

avô paterno era professor universitário e numa época em que era difícil o acesso das 

mulheres à universidade, ele fez questão que todas as suas filhas fizessem curso 

superior.  

Aos 11 anos de idade, Carmen mudou para um tradicional colégio de freiras 

de Recife, onde estranhou a ausência de meninos. Pela primeira vez tirou nota 

baixa, zero, em inglês, disciplina que não cursara nas escolas anteriores. Sobre 

essa experiência: 

 

[...] eu não sabia inglês, então minha primeira nota foi um zero. Eu não 
acreditei que tinha tirado um zero. Eu chorei tanto quando vi a nota: zero! 
(risos) Eu nunca tinha tirado um zero na minha vida. Zero! Quase que eu 
morro! 
 
 

Fazer parte de uma “família tradicional” não eximiu Carmem de dificuldades 

de natureza material, motivo pelo qual estudou como bolsista e foi alvo de 

preconceito na nova escola, constituída marcadamente por alunas de origem 

burguesa.  

Minha interlocutora considera que não teve adolescência, “pulou” da infância 

para a juventude. Passava o tempo todo estudando, sobre o que faz o seguinte 

comentário: “eu achava isso normal, imaginava que todo mundo estudava. A mim 

não incomodava”. Não tinha grupo de amigos e o pai não a deixava ir às festas. 

Além disso, para sair de casa era complicado, apenas permitido quando 

acompanhada de um irmão ou de um primo.   

Carmen afirma: “com toda minha energia dirigida para o estudo, não tinha isso 

de ficar paquerando.” Consequentemente, teve poucos namoros, que define como 

“namoricos, esses namoros de namorar em casa. Não saia só com o namorado, 
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namorava dentro de casa. Quando saía, ia pra o cinema, mas nunca sozinha, ia com 

mais gente”. O pai não permitia, alegava que “uma moça de família não sai sozinha 

com um namorado. Moça de família namora em casa”. 

Ao trazer esse posicionamento paterno Carmen dá boas risadas, declarando: 

 

[...] hoje em dia isso parece um absurdo, né?! [...] Toda moça não é de 
família, não é? Todo mundo tem família! Eu ouvia muito isso: “uma moça de 
família namora em casa. Quando sai com namorado, não sai só. Sai com 
alguém”. Aí, pronto. Era assim. Hoje em dia isso parece uma coisa do outro 
mundo, absurdo, mas não era, era uma coisa comum.  

 

No extinto segundo grau de ensino, ao ter que fazer a escolha por um curso 

profissionalizante, optou por Magistério, porque 

 

[...] sempre gostei muito de criança. Eu sempre soube que queria ser 
professora, desde pequena. Eu brincava de ser professora dos meus irmãos 
menores. Eu brincava de ser professora. Eu gostava muito e sempre quis 
ser professora de criança pequena.  

 

Aos 17 anos de idade, Carmen fez vestibular para uma universidade pública, 

movida por seu gosto pela leitura e inspirada em um professor de Literatura, cujas 

aulas apreciava. Nessa mesma idade começou a trabalhar, ensinando em pequenas 

escolas. No último período do curso foi convocada, por meio de um concurso 

público, para assumir a função de agente administrativo em uma instituição pública 

de ensino. Posteriormente, foi aprovada em outros concursos para professora, 

passando a desenvolver seu ofício na rede de educação pública municipal e 

estadual.  

Carmen conheceu Lúcifer11, com quem viera a casar, em uma escola onde ela 

trabalhava e ele estagiava como telefonista. Inicialmente, Carmen se encantou pela 

voz de Lúcifer e logo que se conheceram passaram a namorar, casando sete anos 

depois, quando ela, aos 31 anos de idade, engravidou. A demora em realizar o 

casamento aconteceu em virtude da dificuldade de Lúcifer estabilizar-se 

profissionalmente e finalizar uma graduação, uma vez que desistiu várias vezes dos 

                                                           
11

 O nome fictício de minha interlocutora e de seus familiares foi definido por ela. Carmen atribuiu ao 
seu ex-marido o nome de Lúcifer porque, na sua compreensão, é um nome “feio”, condizente com a 
violência que ele cometeu contra a filha.  
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cursos que iniciou a fazer.   

No início do casamento a responsabilidade pelo sustento da casa foi 

assumida por Carmen, que tinha três empregos, enquanto Lúcifer não exercia 

nenhuma ocupação profissional. Graças à intermediação de uma pessoa próxima à 

família, logo ele conseguiu estágio em uma instituição financeira, onde alçou a 

posição de funcionário, mas, posteriormente, foi demitido. 

Carmen teve quatro gestações, todas de alto risco, o que ocasionou a morte 

do primeiro filho no oitavo mês de gestação. Depois dessa gestação, Carmen pariu 

uma menina e, em seguida, dois meninos: Maria Laura, uma jovem de 18 anos de 

idade, Rodrigo, um adolescente de 16 anos de idade e João, atualmente com 14 

anos. Mesmo desejando uma prole maior, Carmen fez ligadura de trompas no parto 

de João, de modo a não colocar sua vida em risco com outra gravidez. Assim, sua 

quarta filha, Helena, hoje com 11 anos de idade, veio através de adoção, ocorrida 

dentro dos trâmites legais. 

Em 2008, quando Helena tinha cinco anos de idade, Carmen foi informada 

pela creche frequentada pela menina, que Lúcifer havia abusado sexualmente da 

filha, revelação que desencadeou uma série de medidas legais e mudanças na vida 

de Carmen e de seus filhos e filhas. Além de Helena, Maria Laura também foi 

abusada sexualmente pelo pai.  

Carmen alega que não fez a notificação do abuso sexual sofrido por sua filha 

mais velha, medida que tomou em relação à violência sofrida por Helena, porque só 

se deu conta de que esse fato havia acontecido vários anos depois, em uma sessão 

de psicoterapia, conforme expressa nos depoimentos que seguem abaixo:  

 
eu só vim perceber isso, eu me lembrei disso, numa sessão de terapia. Eu 
me lembro disso, eu tava grávida de Rodrigo e ele veio todo nervoso com 
essa história:  “querida, venha dar banho em Laura Maria!” E eu: “oxe, que 
coisa mais sem lógica, eu aqui lascada, atrasada com essas malditas 
notas!”. Meu Deus, como nota me aperreia. “A escola me cobrando e tu aí 
sem emprego. Vai dar banho na menina, num quer fazer nada!” Repara. Foi 
muito tempo depois, muito, muito. Aí Maria Laura teve vitiligo, maior. Maria 
Laura teve vitiligo com a idade de Helena. Maria Laura teve vitiligo na 
genitália que não é uma coisa comum. E o médico que disse que era 
alguma coisa emocional, uma pressão emocional. E não tinha pra que essa 
menina... A gente procurava, pensava... 
 
Como é que eu ia denunciar o abuso de Maria Laura, com base em quê? 
Por que eu me lembrei numa sessão de terapia...? Veja, e uma denúncia só 
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não é suficiente pra prender o homem? Depois vão pensar que eu sou 
doida. Sabe aquela piada que o homem chega no médico “Doutor, doutor, 
estou muito aperreado com minha mulher, ela está completamente louca”. 
“O que foi?”. “Ela diz que fala com o abajur toda noite.” “E é?! Como é que 
você sabe?” “É que o abajur contou pra mim” (risos). Vão perguntar pra mim 
“como é que você sabe disso?” Eu vou dizer “ah, porque eu me lembrei, 
numa sessão de terapia assim, assim, assado”. Vão dizer: “essa mulher tem 
mania de perseguir o marido!”. 
 
 

No final do ano passado, Carmen ficou sabendo que o seu filho mais velho, 

em conjunto com outros adolescentes, também sofrera abuso sexual de um dos 

professores da escola onde estudava. “Uma tragédia!”.  

 

4.2 A revelação do abuso sexual de Helena 

 

Era 30 de julho de 2008. Carmen completara 45 anos. Nesse dia saiu de casa 

bem cedo, acompanhada de um grupo de pessoas para fazer campanha nas 

eleições do Sindicato dos Professores da Rede Municipal onde trabalhava. O 

processo eleitoral havia se iniciado há dois meses, mas minha interlocutora ainda 

não tinha conseguido participar de nenhuma atividade porque todo o seu tempo era 

ocupado com trabalho. Então, ela aproveitou a concessão dada pela Prefeitura aos 

funcionários públicos municipais de se ausentarem do trabalho na data de seu 

aniversário para angariar votos em prol da chapa ligada a um Partido político, 

considerado de esquerda, no qual militava.  

Carmen esqueceu o celular em casa, para onde retornou por volta de meia- 

noite. Dona Maria estava à sua espera, com o recado de que a gestora da creche 

onde Helena frequentava ligara a sua procura. Dado o adiantado da hora, Carmen 

não quis retornar a ligação, mas diante da insistência da mãe de que se tratava de 

“assunto muito importante” não teve alternativa. 

Carmen iniciou a ligação com um pedido de desculpas pelo avançar da hora, 

entretanto a gestora afirmou que estava a sua espera. Diante da curiosidade de 

Carmen em saber o que estava acontecendo, ela disse que só poderia tratar do 

assunto pessoalmente. Como de costume, no dia seguinte, minha interlocutora 

chegou à creche às 7h para deixar Helena, e lá permaneceu para participar da 

reunião acertada com a gestora da creche. Seu desejo, contudo, era sair de lá para 
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participar de uma importante reunião de trabalho prevista para acontecer naquele 

mesmo horário. 

Deu a hora de as crianças entrarem nas salas, chegou a psicóloga, a gestora 

da creche e nada de e a reunião começar. Agoniada, andando de um lado para 

outro, Carmen pensava: “que demora da gota!”. Não aguentou mais e perguntou: 

“por favor, falta quem, pra essa reunião começar?” Faltava justamente a responsável 

pela Educação Infantil pública municipal. Carmen imaginou:  

 

fudeu!, Helena brigou com um colega, deu uma dentada na orelha do 
menino, arrancou a orelha do menino, eu vou ter que pagar uma cirurgia 
plástica e Helena não vai mais poder estudar na creche. Eu agora tô 
lascada de dinheiro, vou ter que pagar escola pra menina e a cirurgia eu vou 
arranjar com um primo meu que é médico, eu vou conseguir... Aí, fazer o 
que, né?!  

 

Absorta nesses pensamentos, dirigiu-se para a sala de reunião, onde 

encontrou reunidas a professora da sala de Helena, uma estagiária, a psicóloga, a 

gestora e a coordenadora da creche, mais a responsável pela rede de Educação 

Infantil pública municipal. Crente que iria levar um “carão” e ser interpelada em 

relação às providências que deveria tomar, foi surpreendida com a pergunta: “como 

é a rotina de Helena?”. Então, Carmen estranhou:  

 

oxe, tá muito esquisito isso aqui! Mas menino, qual é a rotina de Helena? 
Repara! Até parece piada! A menina chega aqui às 7h, sai daqui às 17h e 
ainda querem saber da rotina dela. 
 
 

Ainda assim, minha interlocutora respondeu a essa pergunta e a outras tantas 

sobre a rotina de Helena, que também envolviam a vida de sua família. Diga-se de 

passagem, com um tom irônico. 

Lá pelas tantas, uma das mulheres que estava de rosto abaixado, que 

Carmen não se lembra de quem se trata, pergunta: “quem dá banho na criança?” Ao 

responder “às vezes eu...” Carmen percebeu que “não teve problema”. Entretanto, 

quando completou a frase “... às vezes meu marido”, viu os olhares das mulheres 

entre si, dando-se conta de que havia algo para ser comunicado, mas que “estavam 

arrodeando, comendo pelas beiradas para não dar um choque...”. Então, uma delas 

quebrou o silêncio, anunciando que um “fato muito grave” havia acontecido. Dois 
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dias antes, Helena, depois do banho de fim de tarde, enrolada na toalha, deitada, 

contou para a estagiária presente na reunião, que seu pai mexia no “pipiu” dela. Que 

às vezes ele a abraçava tanto e tão apertado que doía.  

A coordenadora tomou a palavra, compartilhando que naquela hora estava 

supervisionando o banho e viu a estagiária pálida, “completamente branca, parecia 

uma cera”. Embora estivesse passando mal, quando a coordenadora tentou uma 

aproximação, a estagiária sinalizou que ela não interrompesse a sua conversa com 

Helena, depois falaria sobre o que estava acontecendo. 

Nesse trecho da narrativa que trata da ambiência criada pela instituição onde 

a revelação da violência aconteceu para comunicar a Carmen o “fato grave” do 

abuso sexual, ressalto como o dispositivo do pastorado12 se faz presente nessa 

cena. Na minha interpretação, as representantes da creche podem ser pensadas 

enquanto pastoras que viabilizam o pastorado, inicialmente por meio do ritual de 

exposição pública ao qual Carmen é submetida, pois como se não bastasse a 

presença de várias trabalhadoras da creche, a pessoa responsável pela rede de 

Educação Infantil pública municipal também foi convocada para participar da 

reunião. Considerando as dificuldades familiares provocadas pela revelação do 

abuso sexual intrafamiliar, particularmente na mulher/mãe, há de se perguntar da 

possibilidade desse encontro ter sido concebido em outra configuração. 

Em contraposição às pastoras, Carmen, na minha compreensão, é 

                                                           
12

Para embasar essa reflexão remeto-me a Rios, Parker e Junior (2010), os quais, por sua 

vez, tomam como referência para pensar esse dispositivo, a obra Omnes et Singulatim (2006), de 
autoria de Foucault (2006). Nesses escritos, o autor discute o poder exercido pelo Cristianismo sobre 
seus adeptos através do dispositivo do pastorado, inventado para a lida com a carne, considerada 
como permanente fonte de pecado.  

Nessa forma de poder, a responsabilidade do pastor diz respeito não só à vida das ovelhas, 
mas de todas as suas ações, de todo o bem ou mal que são capazes de praticar, enfim de tudo que 
lhes acontece. Assim, o Cristianismo funda um intercâmbio e uma circulação complexa de pecados e 
méritos entre cada ovelha e seu pastor, de modo que o pecado do rebanho é imputável também ao 
pastor. Em decorrência disso, a relação com o pastor e suas ovelhas é individual e total. Em outras 
palavras, não basta saber em que estado se encontra o rebanho, é necessário também ter um 
conhecimento particular de cada ovelha. Para dar conta desse conhecimento, o Cristianismo reúne 
duas práticas originadas do mundo helênico: o exame da consciência e a direção da consciência. No 
pastorado cristão o exame de consciência tem o propósito de possibilitar que a pessoa se abra 
completamente ao seu diretor, mostrando-lhe as profundezas da alma. Enquanto que a direção de si 
está relacionada à abertura da ovelha para ser conduzida em cada instante, não só nas situações de 
perigo. Todas essas técnicas referidas têm como finalidade conduzir as ovelhas pelo caminho da 
mortificação ou penitência, que assume o sentido de renúncia a este mundo e a si mesmas. 
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posicionada como a ovelha sob a qual se opera o mecanismo do 

testemunho/confissão. Através desse mecanismo são criadas as condições para 

desembocar vários aspectos da rotina da criança abusada e da dinâmica familiar, 

que possam servir de provas para confirmação da violência relatada por Helena, ao 

que tudo indica, as representantes da creche davam como “verdade”. 

Mesmo não sabendo a que se destinava o interrogatório e respondendo a 

todas as perguntas, Carmen resistiu à técnica do exame de consciência, matutando 

sobre o sentido das perguntas elaboradas e dando um tom irônico a suas respostas. 

Além disso, ao mesmo tempo em que ela, posicionada como ovelha, era observada, 

também observava as pastoras, tentando captar o que estava acontecendo por meio 

de suas falas e do gestual apresentado. 

 

“Na minha casa, não!” 

 

Diante da revelação do abuso de Helena, Carmen inicialmente “congelou” e, 

em seguida, “derreteu”. 

 

Sabe uma notícia que você fica, assim, dura, que congela? Eu congelei. E 
sabe desenho animado, quando o desenho vai derretendo? O personagem 
vai derretendo? Pronto, eu fui derretendo. Eu não tava andando de um lado 
pro outro? Aí eu congelei. Aí eu fui derretendo. Então, a ideia era eu cair no 
chão, mas aí tinha gente. E, claro, já estavam preparados pra isso. Quando 
eu vi tava numa cadeira. Aí “oxente”, eu fui derretendo, foi tudo ao mesmo 
tempo, certo? Eu só percebi que tava na cadeira depois. Parei, eu fui caindo 
e derretendo, e de repente eu tava na cadeira. Eu não sabia que tava na 
cadeira, tive um blackout. Tudo ficou escuro e eu escutava um zumbido 
assim “zoom”. A impressão que eu tinha era que metade do meu cérebro 
rodava para um lado e metade rodava ao contrário. Eu dizia assim: “se 
encontrar vai explodir”. Essa é a imagem que eu tenho. Eu dizia: “Vai 
explodir”. Eu já tava esperando o barulho da explosão. Eu acho que não 
enfartei porque eu... Eu lembro que eu chorei muito, assim, chorei muuuuito. 
Eu não gritei, mas chorei muito. Molhei a roupa de tanto que chorava. 
Primeiro elas me deixaram porque eu não conseguia nem falar. Chorei 
muito, não parava de chorar. Sabe esses filmes que saem uma torneira, que 
parece um rio, do olho do personagem? Pronto, era isso, você não 
consegue controlar o choro de jeito nenhum. Aí chora, chora que parece que 
é uma torneira mesmo... 
 
   

A revelação do abuso sexual, conforme explicitada nessa fala, desencadeou 

inicialmente choque e desespero em Carmen e, em seguida, como se verá adiante, 
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culpa. Essas reações são comuns às participantes de uma pesquisa realizada por 

Santos e Dell’aglio (2013) para investigar “o processo de revelação do abuso sexual 

na percepção de mães das vítimas”.  

Saber que sua filha tinha sido violentada deu um “nó no juízo” de Carmen, 

que dava como certo que esse tipo de violência jamais aconteceria em sua família, 

pois fazia uma associação entre abuso sexual e condição socioeconômica. Para ela, 

o território privilegiado para o acontecimento dessa modalidade de violência eram as 

famílias de seus alunos(as) - famílias pobres - nas quais, na sua compreensão, a 

convivência é marcada pela promiscuidade, os familiares compartilham um mesmo 

quarto e não se goza de privacidade. 

 A associação entre abuso sexual e condição socioeconômica também foi 

identificada em estudo realizado por Oliveira (2010) com o propósito de “investigar 

as representações sociais da paternidade compartilhadas por mães de crianças 

vítimas de violência sexual intrafamiliar”. As participantes dessa investigação, cujas 

trajetórias de vida são marcadas pelos efeitos negativos da desigualdade social, 

justificaram a violência sexual pela pobreza. Esse resultado é indicativo de que a 

compreensão de Carmen não está relacionada apenas a sua posição de classe, 

reflete também a crença, frequentemente veiculada no senso comum, de que a 

violência em geral, particularmente a sexual, acontece mais frequentemente em 

populações menos favorecidas economicamente.  

 A associação entre pobreza e violência contribui para a criminalização e a 

estigmatizacão das famílias pobres (GOMES; DESLADES; VEIGA, 2002), e serve 

para encobrir que o abuso sexual atinge indistintamente crianças de várias idades, 

classes sociais, etnias, religiões e culturas (OLIVEIRA, 2010). 

Outro motivo utilizado por Carmen para a defesa de que sua família não era 

terreno fértil para o abuso sexual, diz respeito à percepção que tinha do modo como 

é organizada a casa onde reside que, em contraposição às casas das famílias 

pobres, “é tudo separadinho, tudo certinho, cada um no seu canto”. Assim, a ideia de 

sua casa como espaço privilegiado e “ordenado” dava a Carmen uma suposta 

certeza de que a sua família estava protegida do abuso sexual e que, portanto, esse 

tipo de violência só acontecia em casa alheia. 

À época da revelação da violência sofrida por Helena, minha interlocutora 
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cogitava a possibilidade do acontecimento do abuso sexual em famílias de classe 

média apenas nos casos de “famílias desarrumadas”, em “estado anormal de 

consciência”, nas quais, por exemplo, o pai /autor da violência sofre de alcoolismo 

ou de transtorno psiquiátrico. 

Essa visão de Carmen se alinha a uma perspectiva teórica que, segundo 

Gomes et al (2002), associa a existência de crianças violentadas à ideia de que a 

violência é produto de desajustes familiares, psíquicos e do alcoolismo. Para Matias 

(2006ab), a tendência a tomar as famílias onde ocorre o abuso sexual como 

patológicas e desviantes é questionável, pois mesmo na existência de um modelo 

familiar hegemônico, há uma multiplicidade de configurações familiares que têm em 

comum a existência de um vínculo afetivo a ligar todos os seus integrantes. Diante 

dessa perspectiva, a autora considera importante analisar o abuso sexual 

intrafamiliar do ponto de vista da tessitura dos vínculos afetivos que se estabelecem 

entre os membros de cada grupo familiar, o que pode contribuir para ampliar a 

compreensão sobre esse fenômeno.  

Foi a partir da experiência de abuso em sua família que Carmen mudou de 

opinião: 

 

numa família de classe média eu achava que isso só aconteceria em 
famílias desarrumadas, em estado anormal de consciência. E não é. 
Aprendi que não é. [...] Eu sempre ligava o abuso à questão econômica e 
não tem nada a ver o abuso sexual com a questão econômica. São duas 
coisas completamente dissociadas. 
 
 

Carmen considera ainda o acontecimento do abuso sexual em sua família 

como uma “injustiça”, uma vez que na qualidade de professora de escola pública, 

abordava esse tema com seus alunos(as), e disponibilizava-se, caso fossem 

submetidos(as) a práticas de violência sexual, a conversar e a ajudá-los(as) a pôr 

em prática as providências pertinentes a esse tipo de situação. 
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“Nós tínhamos certeza de que você faria a ‘denúncia’13” 

 

Depois de chorar por cerca de 30 minutos sem parar, experimentar a 

sensação de ser virada pelo avesso e do mundo girar, Carmen finalmente conseguiu 

falar e perguntou: “e agora, o que eu faço?”. “Nós tínhamos certeza absoluta de que 

sua fala seria essa”, respondeu a coordenadora da creche. Certas também de que 

Carmen faria a “denúncia”, as participantes da reunião listaram todos os órgãos aos 

quais ela deveria se dirigir, na sequência devida, segundo as orientações que lhes 

foram dadas: Hospital Infantil, em seguida Gerência de Polícia da Criança e do 

Adolescente (GPCA) e, finalmente, o Instituto de Medicina Legal (IML).  

Frente à completa desorientação que experimentou decorrente da revelação 

do abuso, Carmen afirma que ser informada dos passos a serem dados deixou-a 

“muito segura”, pois embora soubesse que o abuso se tratava de crime e que devia 

ser “denunciado”, não sabia como fazê-lo, conforme explicita no depoimento abaixo: 

 

[...] eu estava completamente desorientada, eu sabia que isso era um crime, 
eu sabia que isso tinha que ser denunciado, mas eu tava assim, 
enlouquecida! Como, “o que é que eu faço?” é assim “como eu denuncio 
isso?”, entendeu? 

 

Essa fala traz à tona a importância de ações de apoio à mulher/mãe, quando 

da revelação e notificação do abuso sexual, a fim de que ela não se sinta 

desamparada e possa se fortalecer para o enfrentamento dos impactos que 

envolvem a ruptura do ciclo de violência (SANTOS e DELL’AGLIO, 2010). Destaco 

que, embora as representantes da creche tenham dito a Carmen o que ela deveria 

fazer, elas não se responsabilizaram pela notificação da violência. Essa medida foi 

efetivada por minha interlocutora, que percorre sozinha as instituições do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para cumprir a determinação legal 

                                                           
13

 Mantive o termo “denúncia”, conforme dito por Carmen, mesmo sabendo que formalmente ela 
estava se referindo à notificação que, no contexto legal, tem significado distinto da denúncia. A 
notificação é o comunicado formal da suspeita ou da prática de abuso sexual, conforme determina o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Conselho Tutelar ou para outra autoridade, como, por 
exemplo, Juiz de Direito e Delegado de Polícia. Quanto à denúncia, cabe ao Ministério Público fazê-
la, nos casos em que a investigação levanta indícios suficientes da autoria e do cometimento do 
abuso sexual intrafamiliar (DOBKE; SANTOS; DELL'AGLIO, 2010).  
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exigida nesses casos.   

Ainda foi dito a Carmen que, caso sua decisão não fosse a de realizar a 

“denúncia”, a creche se responsabilizaria por tomar essa providência e, nesse caso, 

ela seria incluída no processo como conivente com a violência cometida contra a 

filha.  

Entre a possibilidade de Carmen fazer a “denúncia” ou não da violência, as 

representantes da creche optam por aquela que está coerente com a ideia de que, 

diante dos riscos do abuso sexual intrafamiliar, cabe à mãe proteger a criança, mas 

ela será fiscalizada a respeito da eficácia ou não da tutela prestada. Afinal, não se 

trata de eleger qualquer forma de proteção. A ideia que prevalece é de que a 

maternidade só pode ser realizada de forma plena e eficaz nos casos de abuso 

sexual intrafamiliar se a mulher/mãe cumpre a determinação legal de notificação da 

prática de violência. Mais uma vez o poder do pastorado se mostra, pois, na 

hipótese de desobediência, o castigo infligido é a “condenação” de Carmen à 

posição de cúmplice do autor da violência, com as implicações que essa condição 

produz do ponto de vista jurídico-legal. 

Assim, chama a atenção, conforme salienta Meyer (2008), a oportunidade que 

se cria, através do abuso sexual, para a entrada das instituições representantes do 

Estado no cuidado - controle da relação parental, constituindo ações de 

normatização das relações, que podem, no meu ponto de vista, resultar em um 

processo de redução da autonomia das mulheres/mães. 

 

“Por minha culpa, minha tão grande culpa!” 

 

“Isso aconteceu na quarta feira, porque eu só estou sendo comunicada hoje, 

sexta feira, dois dias depois?” perguntou Carmen. Então lhe responderam: “porque 

era quarta feira, final da tarde. Nós fomos tomar as providências cabíveis...”  

Carmen não entendia de forma alguma do que se tratavam essas 

“providências cabíveis”, mas o que lhe incomodou foi se dar conta de que a gestora 

da creche havia ligado para ela na “bendita quinta-feira”, 30 de julho, data de seu 

aniversário, e ela tinha esquecido seu celular em casa. Esse foi um motivo que lhe 

gerou uma “culpa muito grande”, a qual tem estreita relação com a crença de que a 
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posição assumida como mãe é central na sua identidade e se sobrepõe a qualquer 

outra: 

 

o que uma mãe de uma criança de 05 anos tinha que estar metida no 
movimento sindical? Já tinha contribuído tanto... Largasse isso... Porque 
veja, eu era casada, tinha 04 filhos e quando eu arranjava um tempo livre, 
que era o dia do meu aniversário, em vez de eu passar com os meus filhos, 
com a minha família, eu fui fazer campanha pra chapa, entendeu? Eu tirava 
tempo de convivência com a minha família para estar fazendo campanha no 
movimento político. 

 

Essa fala, como a que a sucede, evidencia como o “dispositivo” de 

maternidade14 se organiza no acontecimento do abuso sexual intrafamiliar. Para 

efeito dessa análise, privilegio as linhas de subjetivação, por meio das quais o 

dispositivo de maternidade delineia e promove diversas técnicas para convidar o 

sujeito mãe a falar de si e a estabelecer uma relação reflexiva consigo mesma, de 

modo a exercer de forma satisfatória a prática materna (MARCELLO, 2005). No caso 

em questão, não se trata de ressaltar a importância de desenvolver tais técnicas, 

mas de ressaltar o que acontece quando elas não são exercidas e os 

“desdobramentos prejudiciais” ao desenvolvimento da criança abusada.  

Nessa primeira fala, a técnica referida é a da auto-organização, por meio da 

qual se evidencia que a maternidade só é possível de ser realizada de forma plena e 

eficaz na medida em que o sujeito-mãe se organize para isso (Marcello, 2005). Na 

situação em questão, um tema que ganha centralidade é a organização entre 

atividade materna e trabalho/militância, cuja tônica é a tensão que se estabelece 

entre essas duas práticas, em que a segunda é valorada de forma negativa ou 

prejudicial à prática materna. O fato é que, como ressalta a autora, se colocam lado 

a lado duas práticas de ordens diferentes e se cria um valor correspondente entre 

elas. 
                                                           
14

 Para Fabiana Marcello (2009), o dispositivo de maternidade, originado a partir de condições de 
possibilidades específicas e datadas do final do século XVII, está voltado para a produção de uma 
experiência materna. Inspirada em Michel Foucault para desenvolver suas reflexões sobre as formas 
pelas quais um dispositivo da maternidade é hoje operacionalizado na mídia impressa, Marcello 
destaca três características do seu conceito de dispositivo: é produto de uma urgência histórica; 
apoia-se em outros dispositivos que lhe são contemporâneos e, por fim, constitui-se como um 
conceito multilinear, alicerçado em três grandes eixos. O primeiro eixo diz respeito à produção de 
saber, ou ainda a constituição de uma rede discursiva. O segundo eixo se refere ao poder, que 
indicaria as formas pelas quais dentro do disposto, é possível determinar as relações e disposições 
estratégicas entre seus elementos. O terceiro eixo diz respeito à produção de sujeitos. 
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Embora justifique suas ausências de casa, Carmen, conforme depoimento 

que segue abaixo, também se culpa por não ter percebido que a filha vinha sendo 

abusada e, consequentemente, por não ter conseguido protegê-la. A culpa 

experimentada por Carmen não diz respeito a sua experiência particular. Em vários 

estudos (ARAÚJO, 2002; NARVAZ, 2005; SANTOS, 2007; e SANTOS, 

DELL'AGLIO, 2009; AMAZONAS et al., 2009; LIMA, ALBERTO, 2010; SILVA, 2011) 

selecionados para a revisão da literatura, é frequente a mulher/mãe culpar-se por 

não conseguir proteger a filha do abuso sexual, ainda que isso fosse impossível de 

ser feito. Segundo Costa, Almeida, Ribeiro e Penso (2009), a culpa e a 

responsabilidade que as mulheres/mães carregam diante do abuso sexual da filha 

refletem a lógica sacrificial do feminino, por meio da qual a responsabilidade do 

autor da violência é deslocada para as mulheres e crianças/adolescentes abusadas. 

 
 
[...] eu não estava em casa, como é que eu ia olhar? Tava sempre 
trabalhando e quando arranjava um tempinho tinha que garantir um mundo 
melhor pros meus filhos! Como é que eu ia garantir um mundo melhor pros 
meus filhos só cuidando dos meus filhos? Tinha que cuidar de mudanças... 
 
 

Nessa fala, a técnica implicada é a do autocontrole nos atos, nas atitudes e 

no modo de se conduzir, o que é plenamente aconselhável para que o sujeito-mãe 

possa alcançar uma prática materna normativa (MARCELLO, 2005). Na situação 

específica, o autocontrole dos atos de Carmen está relacionado à suas ausências de 

casa, o que, na sua compreensão, constituiu-se em impedimento para ela cuidar da 

filha e qualificar a prática materna. 

 

4.3 O trajeto percorrido para notificação e registro do boletim de ocorrência do 

abuso sexual 

 

“Meu Deus, já é o terceiro caso nesta semana. Esses homens estão loucos!”  

 

Da creche, Carmen dirigiu-se com Helena para o Hospital Infantil. 

Funcionárias da creche, receosas de que, no hospital, Helena ficasse exposta aos 

olhos de jornalistas, tiraram sua farda para preservar sua identidade e integridade.  
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Seguindo a orientação recebida, inicialmente Carmen e Helena foram se 

consultar com uma profissional da área médica. Quando a pediatra soube que se 

tratava de um caso de abuso sexual foi acometida por um “descontrole emocional”: 

 

[...] ela perguntou: “Qual é o problema, a criança tá doente? O que é que 
dói?” Eu disse “é um caso de abuso sexual”. A pediatra teve um ataque, eu 
nunca vi uma médica ter um descontrole emocional. “Mas não é possível 
uma coisa dessas, meu Deus, já é o terceiro caso essa semana!” Ela teve 
um descontrole emocional! “Esses homens estão loucos! O que é isso?!” 
Ela teve um descontrole emocional, assim uns dois, três minutos. Depois se 
ajeitou, pediu desculpas e disse “olhe, realmente é um caso sério. Eu vou 
examinar a menina”. É claro que eu chorei, né?! Lógico! Uma coisa dessas!  
Ela me acalmou, me deu água com açúcar, acho que também tomou (risos), 
acho.  

 

 

O modo como a médica expressou a sua implicação com o relato de mais um 

caso de abuso sexual assustou Carmen, que até aquela situação não imaginava que 

profissionais da área médica pudessem se “descontrolar”. Foi a primeira vez que 

Carmen se deparou com o horror e a comoção que o abuso sexual infantil é capaz 

de mobilizar, os quais, segundo Meyer (2008), estão associados à visão que esse 

tipo de violência é um ultraje à inocência da criança e, consequentemente, rompe 

com ideais da infância e faz desse crime o “mal supremo”. Ao mesmo tempo, ainda 

valendo-me da autora, o abuso sexual infantil é capaz de apresentar uma nova 

figura de indivíduo perigoso: o pedófilo. Daí, porque, suponho, nessa cena, a 

atenção da médica também se volta para os homens autores de abuso sexual, vistos 

como “loucos”, para quem recai sua indignação.   

Feito o exame, a médica comunicou a ausência de ruptura do hímen, 

ressaltando que a falta de provas físicas dificulta a comprovação do abuso sexual. 

Nesses casos, conforme destaca Meyer (2008), a criança abusada sexualmente e, 

consequentemente sua família, são submetidas reiteradamente a exames e 

inquirições ao longo dos procedimentos jurídicos. 

A ida ao Hospital Infantil, considerado por Carmen um hospital para “gente 

pobre”, reforçou a ideia de que o abuso sexual é fruto de questões econômicas, 

compreensão que hoje ela questiona:  
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[...] reforçando aquela ideia de que o abuso sexual existe e é um fruto 
decorrente de questões financeiras, então resolvendo a questão financeira, 
a questão econômica, eu resolvo essa... E não é verdade. Porque se é só 
uma questão econômica, não poderia existir abuso sexual na classe alta, na 
classe média-alta, na classe média, né isso?! Só existiria naquela miséria, 
né?! Naquele povo chamado, como é? Que Josué de Castro chamava 
homem... “Homem Caranguejo”, não é? [...] 
 

 

Ao mesmo tempo, saber que naquela mesma semana ocorreram outros três 

casos de abuso sexual infantil atendidos por aquela médica, naquele hospital deu a 

ela um consolo de que a situação de violência pela qual estava passando não lhe 

era exclusiva. 

 

[...] veja, três na mesma semana. Aí é como se dissesse assim: “tá vendo, 
não é só comigo”. Não resolve, mas consola, né? Mas a ideia ainda que o 
Hospital Infantil é hospital pra gente pobre, né?! Sendo que eu sei, o 
Hospital Infantil é um hospital de referência, mas, né?! 

 
 

Finalizada a consulta médica, em seguida Carmen e Helena foram atendidas 

pela assistente social. Sobre o trabalho da assistente social:  

 

 é muito engraçado o trabalho da assistente social. Como é demorado, ela 
pergunta tudo, tudo, meu Deus do céu É bem detalhista, tudo. Até desenhar 
como é a casa eu tive que desenhar. Imagine eu desenhando, Ave Maria! 
Se ela entendesse? Entendeu aquilo?! Ela pergunta muito detalhe. E é 
muito engraçado, eu dizia “é assim”. E ela, “Não, calma. Você mora com 
sua mãe? Quantos vocês são? Calma, não é assim não... Seu pai e sua 
mãe”... Ela separou por geração. Eu disse “5.” “Não, Seu pai e sua mãe... 
sua tia? “É”. “Sua tia, irmã de quem?” “De minha mãe.” Ela fez toda essa 
diferença. “Depois de sua tia?”. “Eu disse “minha irmã”. Ela quis saber a 
colocação da minha irmã na família, na escala de filhos. “Meu sobrinho”. 
“Sobrinho de quem?” Tudo isso. “Aqui é que é a casa de sua mãe. Em cima 
que é sua casa?” “É!” “Os meninos ficam mais em cima?” Eu expliquei que 
era misturado. Tudo isso, pronto. É uma coisa que demora. É tudo bem 
longo, bem longo. Ela tirou todas as dúvidas, tudo, tudo, tudo.  
 
 

Embora considere a assistente social uma profissional séria, Carmen se 

refere ao constrangimento que sentiu diante da solicitação de adentrar em detalhes 

da dinâmica de sua família, o que, conforme é evidenciado ao longo de sua 

narrativa, não se restringe a essa situação específica, nem muito menos a esse caso 

particular de abuso sexual intrafamiliar.  
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Vergonha silenciada, dor não compartilhada 

 

Do Hospital Infantil, Carmen e Helena deslocaram-se para a GPCA em uma 

ambulância. Na hora da partida, um susto. Entrou uma “mãezinha novinha”, 

acompanhada de um menino, com aproximadamente 05 anos de idade. Carmen 

pensou:  

 

“minha filha foi abusada, mas esse menino, eu tenho certeza, foi estuprado”. 
Porque a mãe estava igual a uma casquinha de ovo que se fosse tocada 
quebrava todinha. Coitada, o que era aquilo, meu Deus?! Eu não sei como 
ela tinha força... 
 
 

Seguiram todo o trajeto de cabeças baixas, em silêncio, evitando o olhar. Ao 

menor sinal de que seus olhares podiam se cruzar, rapidamente baixavam os olhos. 

Uma não tinha coragem de olhar para a outra. O desejo de viver a solidariedade foi 

contido pela vergonha.  

 

Era muita vergonha. Vergonha de estar numa situação daquela. “Tá vendo 
eu tô aqui porque não cuidei do meu filho, não cuidei da minha filha. O que 
é que os outros vão dizer?” Sei lá, é uma coisa esquisita! Eu numa 
ambulância? Minha filha não tá doente, entendeu? Aí... Era uma coisa. A 
gente não podia se solidarizar, né?! A gente não conseguia. Era isso, era 
vergonha mesmo de que uma olhasse pra outra e dissesse: “tá vendo no 
que deu ser uma militante, abandonar... A mulher saiu de casa pra isso, pra 
lutar por seus direitos... Se quisesse isso, lutar pelos direitos das mulheres, 
não tivesse filhos”. 
 
 

 Mais uma vez a técnica da auto-organização opera. Nesta fala a tensão 

estabelecida é entre a atividade materna e a militância, que se apresenta 

acompanhada da vergonha pela “falta” cometida e pelo temor de ao lançar o olhar 

para a outra mulher ver em seus olhos a confirmação do descrédito que conferiu a si 

mesma. Mesmo na possibilidade de atravessamento do acontecimento do abuso 

sexual por ambas, a outra mulher é legitimada para controlar e vigiar a forma como 

Carmen exerce sua prática materna. 

 Nessa fala, as atividades maternas e militantes apresentam-se de modo 

excludente: “ou você participa de movimento ou você é mãe”, compreensão que, 
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segundo Carmen, também era compartilhada pelo Partido político ao qual fez parte. 

A diferença é que, enquanto Carmen privilegia a prática materna, o Partido privilegia 

a atividade militante, conforme demonstra na seguinte fala:  

 

então, esse pessoal do partido ele exige dos seus militantes 100% do seu 
tempo. Você não é mãe, você não é esposa, você não é namorada, você 
tem que trazer todo mundo! Veja, entendeu? É um absurdo! Isso é um erro. 
É muito comum filho de militante odiar política porque tirou dele seu bem 
mais precioso que foi a convivência com a mãe. 
 
 

 Além da vergonha, Carmen também foi tomada por um sentimento de derrota 

e humilhação, conforme explicita nos depoimentos que seguem abaixo. 

 

[...] A gente entra na ambulância, a sensação é de exatamente isso, sabe 
aqueles presos, aqueles escravos, aqueles condenados que vão de cabeça 
baixa, entra, né?!  
 
Não era condenada de morte, humilhada! Você já viu como os escravos 
saíam? Veja, pronto, deixa eu dizer, quando José Dirceu e José Genuíno 
foram presos, eles fizeram gestos (gesto) assim, não era?! Nos filmes que a 
gente via os escravos quando são presos, eles entram no navio, eles não 
entram de peito aberto, assim (gesto). Assista o filme. Os negros entram nos 
navios assim (gestos) de cabeça baixa, humilhados, derrotados enquanto 
ser humano. A humanidade deles é derrotada ali dentro. Foi pena de morte. 
 
 

Em decorrência dos sentimentos de derrota e humilhação, a autoimagem de Carmen 

foi alterada: “eu me senti humilhada, do tamanho de uma formiga que qualquer 

pessoa pisa em você. [...] Muito disso é da dor também, porque é uma 'doooor', 

assim, uma dor, uma dor, uma dor, certo?!”. 

Carmen relaciona seu sofrimento à dor experimentada por um bicho quando é 

marcado/ferrado. A diferença é que a dor do bicho é necessária, pois, caso não seja 

ferrado, marcado pelas iniciais de seu dono, ele corre o risco de ser roubado, de ser 

afastado de seus iguais. A sua dor, segundo pensa, é desnecessária, uma vez que 

se trata de “uma dor que lhe quebra na alma pra nada”. Todavia, mesmo diferentes, 

as duas dores produzem “cicatrizes”: 

 

então, isso é uma dor na alma! Então, a gente foi ferrado, a gente carrega... 
então, é uma cicatriz assim, é a mesma coisa do animal. Ela cicatriza, mas 
aquilo nunca sai, nunca sai.  
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Em consonância com um dos estudos com o qual dialoguei na revisão da 

literatura, de autoria de Amazonas et al., (2009), argumento que a intensificação do 

sofrimento de Carmen, apresentado nos últimos depoimentos, está relacionada à 

não-correspondência ao mito da boa mãe, aquela que oferece proteção, cuidado e 

abnegação, mesmo nas condições mais adversas, como é a do abuso sexual 

intrafamiliar. Essas falas também remetem à lógica sacrificial do feminino, citada 

anteriormente, por meio da qual a mulher/mãe, mesmo não tendo sido violentada 

sexualmente, ao ter uma de suas filhas abusadas, sente-se atingida em sua honra, 

autoestima e em seu desempenho materno (COSTA et al, 2009).  

 

“Eu gostava muito da creche, mas pensei: vou pegar minha cria e fugir!” 

 

Na chegada à GPCA, a vergonha e a dor sentidas por Carmen na ambulância 

aumentaram. 

Meu Deus, o que é isso? Eu entrando numa delegacia?! Uma Cavalcante 
de Oliveira em uma delegacia? Fui criada numa família em que mulher não 
descia nem em posto de gasolina! [...] Meu Deus do céu, se alguém aqui me 
conhecer e perguntar “o que você tá fazendo aqui?!” Que mentira eu vou 
dizer? Veja, já sabem que aquela menina é minha filha! Meu Deus, o que é 
isso? 

 

A presença de Carmen em uma delegacia causou-lhe estranhamento porque 

se tratava, até aquele momento, de uma situação inimaginável em virtude de sua 

origem sócio familiar e do desacordo com as normas de gênero de sua família, 

especificamente no que toca a ocupação dos espaços pelas mulheres. Assim, duas 

categorias identitárias- classe e gênero- sobressaem nessa situação afetando a 

experiência de Carmen com o abuso sexual, particularmente no que diz respeito a 

sua presença em um espaço historicamente associado aos homens e às populações 

empobrecidas. Daí a preocupação de minha interlocutora com a possibilidade de ser 

reconhecida e ainda, com o que esses possíveis conhecidos associariam a sua 

presença na GPCA. 

Ainda assim, Carmen se deu à observação que, para ela, é uma das 
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vocações do ofício de professora:  

 
agora veja, por outro lado, eu observei que... Porque professora observa 
muito, né?! Pra isso é que a gente é professora. Veja, as guardas 
fardadas... guardas, eram guardas, eram mulheres. As roupinhas delas 
eram bem elegantes. Isso me chamou bem atenção. Agora eu não sei se 
estavam de saia, porque pra mim uma mulher elegante tem que estar de 
saia. Então eu fui recebida: “senhora, o que foi que houve?”. Então você é 
tratada como uma rainha! Eu nunca imaginei... Porque eu vejo o tratamento 
que minhas colegas professoras dão às mães de meus alunos. Elas 
chegam todas zumbis, todas. Você não chega numa delegacia pra convidar 
alguém pra ir pro cinema. Chegou na delegacia é bagaceira, né?! Então 
elas lhe tratam, assim, como uma rainha. Aquelas moças têm um 
treinamento, olhe... Que você acabada e elas conseguem nessa hora lhe 
consolar. Apesar da vergonha que eu sentia de alguém me encontrar aqui, 
tu tás entendendo? Então, eu não sei se você já trabalhou em escola 
pública. Olhe, uma escola pública em dia de festa é calma diante do que vi 
na delegacia. Eu olhei assim: “meu Deus, e eu achava que trabalhava num 
ambiente agitado!”. O que é aquilo?! Duas mulheres brigando, aí a guarda 
chegava assim: “senhoras, por favor, olha o comportamento”. Agarradas, 
puxando os cabelos, dizendo palavrão, e as guardas: “olhe, que é isso, duas 
senhoras... Vamos lá... As crianças de vocês estão brincando, senhoras... 
vá, vá!” e conseguiam, elas se separavam. “Não faça careta, bora, vá”. Era 
um barato e elas conseguiam fazer. Eu nunca vi, eu ficava tão 
impressionada... Outra gritava, a guarda dizia ‘”gente, aqui ninguém é 
surdo”. Não diziam assim, “cale a boca!”, entendeu? Porque é assim que 
professora fala, né?! (...) Aí diziam, “por favor, são muitas pessoas, cada um 
tem seu lado, né? São muitos eventos, muitos acontecimentos, Todos vão 
ser atendidos, calma, vamos ter um pouco de paciência. Se gritar vai 
resolver, vai andar mais rápido? Não!”  Aí aquele  “zoooom” na delegacia e 
pensei: “ esse lugar é mais agitado do que escola em dia de festa. Isso é 
coisa de doido, né?”. 

 

Nesse depoimento, destaco que, ao mesmo tempo em que está exposta ao 

olhar dos outros, minha interlocutora também se dar a olhar, atentando para a 

configuração do contexto onde está imersa, em uma expressão, para mim, de que a 

experiência do abuso não lhe sequestrou a capacidade crítica. Se por um lado, 

Carmen ressalta a elegância e a hospitalidade das guardas que a recepcionaram, 

por outro, ela fica sensibilizada ao se dar conta de que o clima de escola pública em 

dia de festa é calmo quando comparado ao de uma delegacia. Ou seja, “delegacia é 

uma coisa de louco!”, numa indicação de que as instituições constitutivas do eixo de 

responsabilização do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

precisam criar condições físicas, estruturais e de pessoal para oferecer acolhimento 

às mulheres/mães e as crianças abusadas, quando da notificação do abuso sexual.  
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Diante daquela “doidice”, Carmem pensou em “sair à francesa”: 

 

[...] já sei, eu uma mulher sabida dessa, eu invento qualquer coisa, que eu 
sou... Vão achar que eu sou o “cão chupando manga!”. “Eu vou pegar a 
minha cria de bandinha e vou “sair à francesa”. Ninguém vai nem notar, dou 
minha cara a tapa”! Veja que... Como é que a gente diz? Essa atitude é o 
que... É uma atitude o quê? Uma atitude ousada. Veja que eu achei que eu 
era capaz de “sair à francesa” que ninguém ia nem notar, tá entendendo?! 
“Uma doidice dessa, duvido que alguém me note!”. Num tem um nomezinho 
pra isso? Da atitude dessa pessoa? Daqui a pouco eu me lembro. Aí eu 
disse: “Mas, na creche disseram tanto pra mim: não deixe de falar com 
Cristóvão15! Olhe Carmem!”. Mas elas me recomendaram muito isso. Olhe 
eu gostava muito da creche, mas pensei: “vou pegar minha cria daqui e vou 
fugir”. 

  
 

Cogitar “sair à francesa” para escapar da “doidice” da GPCA é, para Carmen, 

um gesto ousado, que se considera capaz de pôr em prática porque é uma “mulher 

sabida”, equivalente a um “cão chupando manga”, expressão utilizada, dentre outras 

possibilidades, para designar uma pessoa valente, determinada e inteligente. Na 

minha compreensão, a “ousadia” de minha interlocutora se estende ao fato de que, 

ao ventilar a possibilidade de sair do lugar onde deveria permanecer para fazer a 

“queixa” do abuso sexual, ela tenta escapar do controle e da fiscalização exercidos 

sobre ela e subverter as ordens morais de gênero16, especialmente o de “mãe 

protetora”, anteriormente aceita, em uma expressão, segundo Cordeiro (2012), que 

homens e mulheres, de acordo com as posições que assumem nas diferentes 

relações sociais, combinam formas variadas de adesão e ou rejeição às ordens 

morais de gênero.  

Pelo seu caráter ambíguo “sair à francesa” também pode ser uma forma de 

Carmen se render às normas de gênero familiares, as quais estabelecem que 

delegacia não é lugar de mulher, e, assim, manter o ciclo da violência. Dessa forma, 

em conformidade com Bondi (1999), um marcador identitário pode combinar 

variados e contraditórios sentidos e produzir diferentes formas de a mulher/mãe se 

conduzir no abuso sexual. 

Nesse momento, conforme depoimento que segue abaixo, Carmen colocou 

                                                           
15

 Psicólogo da GPCA. 
16

 Segundo Cordeiro (2012), as ordens morais de gênero, dizem respeito “aos valores e às normas 
pertencentes a uma dada matriz heterossexual que circunscrevem as maneiras pelas quais homens e 
mulheres devem se constituir e se conduzir num certo sistema prescritivo de gênero”. 
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em dúvida a veracidade do abuso sexual e achou que subestimara sua inteligência 

ao dar credibilidade à revelação feita pela instituição de Educação Infantil 

frequentada por Helena. Movida pela compreensão de que Lúcifer não seria capaz 

de cometer tal violência, minha interlocutora decidiu não efetivar a “queixa” para não 

cometer uma injustiça contra o marido e ainda ter que retornar à delegacia para 

retirá-la. Ela ainda não sabia que, uma vez feita a “queixa” de abuso sexual, não é 

possível retirá-la. Importa ainda ressaltar, em seu depoimento transcrito a seguir, o 

uso do marcador de identidade de raça como justificativa para minha interlocutora 

não realizar a medida legal referida, em função do que as outras pessoas poderiam 

vir a dizer, distanciando-a do “exercício pleno e eficaz” da prática materna, que a 

empurra para uma direção oposta. Esse exemplo é ilustrativo de que “as categorias 

identitárias não são idênticas entre si, mas existem em relações íntimas, recíprocas 

e contraditórias” (PISCITELLI, 2008, p. 268).  

 

Eu estou doida. Isso é um sonho! Não tá vendo que meu marido não 
abusou de minha filha? Eu acho que eu estou idiota. Eu não vou fazer isso 
com Morzinho”. Morzinho vai dizer: “querida, você fez isso comigo?. Eu vou 
morrer de vergonha, que injustiça!”. Aí vão dizer que é uma questão de 
porque eu sou branca e ele é negro... Depois, eu vou ter que voltar à 
delegacia pra retirar a queixa, vai dar trabalho. Sabe do que mais? Eu vou é 
nem fazer essa queixa, esse povo me deixou assim...  Eu era tão sabida... 
esse povo me pegou assim ... Né? 

 

Em meio ao impacto causado pela revelação do abuso, o apelo a sua santa 

de devoção apresentou-se como uma possibilidade mágica de sair do 

sonho/pesadelo ao qual estava submersa e deslocar-se para sua casa, como se 

nada estivesse acontecendo. Ao se dar conta de que Nossa Senhora, que jamais 

falhara com ela, não atende ao seu pedido, Carmen acha que a responsabilidade é 

exclusivamente sua, conforme narrativa abaixo.  

 
 
“Isso é doidice, eu tô... Isso é um sonho” (risos), eu dizia. Aí eu me 
beliscava. “Não, isso é um pesadelo!” Eu me beliscava. “Não eu tô aqui 
mesmo”. Você não acredita que isso tá acontecendo com você. “Eu vou 
rezar bem muito, vou pedir, dizer a Nossa Senhora, vou contar um, dois, 
três e vou acordar na minha casa e nada disso vai acontecer”. Síria, eu fiz 
tanto isso na delegacia, tanto, tanto. Eu dizia “Mas não é possível, Nossa 
Senhora nunca falhou comigo! Eu tô rezando errado, eu fiz alguma coisa. 
Por que eu não saio desse sonho? Isso não é um sonho, isso é um 
pesadelo! Eu tenho que sair desse pesadelo, eu vou sair. Concentra, 
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Carmem, concentra, você consegue! Concentra, Carmem, concentra, 
concentra”. Eu tinha certeza que era um pesadelo. Eu dizia: “isso é um 
pesadelo! Isso é um pesadelo! Eu vou sair desse pesadelo! Concentra, vai 
Carmen, Concentra, vai Carmen, vai”. Aí me beliscava. “Não pode ser, vai 
Carmem, reza mais, reza mais”. Aí disse: “vôte, vou pegar minha cria e sair 
daqui. Uma doidice dessa!” 
 

 

“É Jesus no céu e meu marido na Terra” 

 

Carmen andava de um lado para o outro, não queria que as outras pessoas a 

vissem chorando. Estava a ponto de ter um ataque de nervos quando decidiu adiar 

sua “fuga” e bateu na porta de Cristóvão, ainda que há poucos minutos tivesse 

pensado em fazer o contrário.  

Embora Cristóvão estivesse de saída, atendeu Carmem e quando soube que 

se tratava de um caso de abuso sexual pediu para ela retirar-se da sala e ficou a sós 

com Helena. Carmen acha que a conversa entre os dois foi rápida, mas, reconhece, 

estava com a noção de temporalidade alterada, o que talvez possa estar relacionada 

ao traumático presente na dinâmica do abuso sexual, quando esta envolve pai-filha, 

o que contribui para que a noção de realidade fique comprometida, favorecendo uma 

confusão em relação aos fatos e sua relação temporal (FIGARO, 2004): 

 

veja, eu não tenho noção de tempo. Se você perguntar pra mim se ele 
conversou dez minutos, cinco, uma hora... eu achei rápido, mas eu não 
tenho noção do tempo. E no estado alterado de consciência... Que aquilo é 
um estado alterado de consciência. Eu não sei, aquilo era atemporal, certo? 
 
 

 Chegou o momento de Cristóvão atender Carmen. Diante da impossibilidade 

de Helena ficar fora da sala acompanhada de outra pessoa, o que, na compreensão 

do psicólogo, seria a situação ideal, ele teve o cuidado de deixá-la no cantinho da 

sala onde os brinquedos ficavam dispostos, enquanto os dois conversavam 

baixinho, de modo que ela não escutasse o que diziam. 

 
 
Aí ele fez umas perguntas, perguntou, perguntou e eu chorava, chorava, 
chorava... Eu tenho certeza absoluta que não enfartei porque eu chorei 
muito e porque eu já fazia terapia com Cristiano, certo? Depois eu lhe conto 
porque eu já fazia terapia, tá? Aí ele perguntou assim: “pode haver a 
possibilidade de alguém estar instruindo...” Olhe, veja, essas foram as 
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palavras dele, eu tenho certeza. Eu nunca tive coragem de ler o processo, 
agora eu vou ler o processo. Eu tenho certeza que as palavras dele foram 
essas: “existe a possibilidade de alguém estar instruindo sua menina...?”. Eu 
disse: “não”. “Calma!... Pra dizer isso?”. Eu disse: “de jeito nenhum”. Ele 
disse: “olhe, porque eu escutei um casal em separação...”. “Mas eu sou uma 
mulher casada!”. Ele disse: “olhe, eu estou vendo, a senhora está chorando 
muito. Era um rito de divórcio litigioso e a mãe orientou a criança a acusar o 
pai de abuso sexual. Mas no seu caso, é claro que eu estou vendo...”. Eu 
disse: “de jeito nenhum!”. 

 

A essa altura da conversa, Carmen tomou a fala ressaltando a plena 

confiança no marido, motivo pelo qual se expunha a não só a “botar a mão no fogo” 

por ele, como todo o corpo, convicta de que não se “queimaria”. 

 

É Jesus no céu e meu marido na Terra. Eu tenho absoluta confiança no meu 
marido. Perguntam assim: “Carmem, tu botaria tua mão no fogo por teu 
marido?”. Eu respondia: “eu não, eu entro no fogo por ele!”. ‘Carmem, 
Carmem...”’. “‘E digo mais, viu? “Vocês têm medo de botar a mão no fogo 
pelo marido, eu entro no fogo pelo meu marido e não saio queimada.” Eu 
tinha muita segurança do relacionamento da gente... Muita segurança... 

 

 

Nesse depoimento, é evidente a absoluta confiança que Carmen depositava 

no marido. Por isso jamais ventilou a possibilidade de ele cometer abuso sexual 

contra uma de suas filhas, aspecto recorrente em outros estudos (SANTOS, 2007; 

SANTOS e DELL'AGLIO, 2009; LIMA, 2012; MATTOS, 2012) analisados para a 

produção da revisão da literatura. Além disso, como não se imaginava cometendo tal 

violência, minha interlocutora achava que as outras pessoas, incluindo Lúcifer, 

também seriam incapazes de colocá-la em prática.  

Cristóvão retomou a fala, insistindo se haveria alguém orientando Helena a 

acusar o pai de abusá-la: “eu tô vendo que a senhora tem sua intimidade, que todo 

mundo não dorme junto, de jeito nenhum. Pense em alguém que tem raiva. Pense 

em alguém, um vizinho, que tem raiva...” 

- Não! 

- Não. Mas não é assim, minha senhora, pense com calma, veja a 

possibilidade de alguém... 

- Não, eu já disse ao senhor, Carmen respondeu. E continuou a falar: 

 

“veja doutor Cristóvão, eu sei, eu não sou uma pessoa idiota, que não fiz o 
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casamento dos sonhos da minha mãe, não fiz, do sonho de minha família. 
Eu sou de uma família tradicional, branca e de nível médio. Não tenho 
dinheiro, mas tenho tradição, tenho nome! Todos na minha família são 
formados, não tem gente sem ser formada. A família do meu marido é 
negra, é de classe social inferior à minha. E lá, na casa dele, dos dez 
irmãos só existem dois formados, dois. Ninguém mais fez ensino superior. 
Ele está fazendo um curso de ensino superior”. Aí eu disse assim pra ele: 
“olhe a possibilidade de alguém da minha família tá instruindo a minha filha 
a dizer isso do meu marido, de zero a dez é menos um. Menos um não, 
menos dois”. 

 
 

Salta aos olhos, nesse depoimento, como a articulação gênero, classe e raça 

é utilizada tanto para Carmen se situar em posição superior a Lúcifer, quanto para 

embasar a justificativa de que seus familiares não seriam capazes de induzir Helena 

a acusar injustamente o pai de abuso sexual. A relação de Carmen com a articulação 

entre essas categorias não é estável e, em outro momento da pesquisa, joga com 

ela de modo distinto para afirmar que Lúcifer se utilizou da sua condição de “moça 

branca” e de seu pertencimento a uma família tradicional para ascender socialmente, 

posicionando-se como “vítima perfeita” na relação com o ex-marido. 

- Então, eu não tenho mais o que dizer. Veja, eu não tenho dúvida. Sua filha 

foi abusada, sim, pelo pai e vou lhe dizer mais... vem sendo abusada há muito e 

muito tempo. 

Essa declaração produziu em Carmen os efeitos de uma “facada no próprio 

coração”, levando-a a viver uma experiência de morte, numa manifestação de que o 

abuso sexual da filha constituiu-se em uma violência contra ela própria, que se 

manteve em estado de choque e em intenso sofrimento psíquico. 

 

Criatura, Síria, pense uma facada no coração, [...] O sangue desceu assim 
todinho... desceu assim, “pxiiiii” (gesto) todinho para o dedão do pé, chega o 
dedão do pé ficou gelado. [...] Eu não sei como foi que eu não desmaiei ali. 
Eu não sei como eu não enfartei. Eu não enfartei porque eu chorei muito ali, 
muito, muito mesmo. Eu já tinha enxugado um pouco o vestido. Molhou de 
novo. [...] Meu Deus, o que foi aquilo? Eu urrava! Meu Deus do céu, meu 
Deus do céu! 

 

No final da conversa, quando Cristóvão abriu a porta da sala, tinha uma 

policial “enlouquecida” à procura de Carmen. 

- Minha senhora, onde é que estava a senhora? A gente estava te procurando 

pra dizer qual o procedimento correto. Era para a senhora ter, primeiro, prestado a 
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“queixa” para depois ser atendida aqui. 

- Não, não tem problema não, eu estava desocupado. A gente já adiantou, 

justificou Cristóvão. 

 

O saber psicológico exercendo o seu poder de verdade 

 

Depois do atendimento com Cristóvão, Carmen foi direto fazer o registro do 

boletim de ocorrência. Ao questioná-la sobre o que a fez tomar essa medida mesmo 

duvidando do acontecimento do abuso, Carmem afirma a importância do lugar do 

especialista nessa tomada de decisão: 

 

porque esse Cristóvão me passou muita segurança, e ele garantiu. 
Perguntou se não tinha ninguém orientando a criança, se isso, aquilo... E 
ele me garantiu que uma criança nessa idade não fantasia isso. Então se a 
situação era essa, se não tinha ninguém orientando essa criança pra ela 
fazer isso, ela foi abusada sim, e o que mais me chocou foi isso: ela vinha 
sendo abusada há muito e muito tempo. Então, veja, eu me senti na 
obrigação, no dever de mãe, de ser humano, de proteger uma criança que 
vinha sendo abusada. Veja, tava sob minha guarda e vinha sendo abusada 
há muito e muito tempo e eu não percebia. .  

 

Importa ressaltar a importância que a figura do especialista, no caso o 

psicólogo, dotado de um saber específico, assume na produção de provas do crime 

contra Helena e na decisão de Carmen em levar adiante a “queixa”, mesmo 

duvidando da veracidade do abuso sexual. Assim, o saber psicológico é solicitado 

para exercer o seu poder de verdade (MEYER, 2008). 

O saber psicológico, nesse caso, é exercido em estreita interação com um 

ideal de maternidade centrado no cuidado e na proteção que, por sua vez, está 

articulado a uma visão de infância que deve ser protegida. Assim, mais uma vez 

Carmen se interpela por não ter percebido que o abuso sexual vinha acontecendo, 

como se essa possibilidade fosse inconcebível, uma vez que Helena estava sob sua 

guarda. 
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“ ‘Acha que introduziu o pênis na criança?’... Diz de novo ‘o pênis ...’ Virgem 

Maria!” 

 

Sobre a situação que envolveu o registro do boletim de ocorrência, Carmen 

comenta: “foi horrível, foi horrível. Horrível!”. 

 

São os termos, né?! São uns termos bem específicos. Isso, aquilo, aquilo 
outro. E o relato, né?! “A menor, não sei o quê...”. “Acha que introduziu o 
pênis na criança?”. Diz de novo: “o pênis...”. Virgem Maria! 
 

 

Por meio desse atendimento e daqueles que o antecederam realizados pelos 

profissionais de Serviço Social e de Psicologia, destaco uma das possibilidades 

daquilo que Foucault (2011) nomeia de incitação ao discurso sobre o sexo, 

produzindo uma cobrança para que, em nome da defesa dos direitos da criança 

abusada, a mulher/mãe relate a experiência do abuso. Se, por um lado, o 

testemunho da mulher/mãe pode ser compreendido como oportunidade de 

afirmação de sua fala e de participação do contexto de luta e de produção de 

verdade que envolvem o abuso sexual intrafamiliar; por outro lado, constitui-se em 

violação aos seus próprios direitos porque, dada a quantidade e diversidade de 

instituições que percorre, repete a mesma história várias vezes e fica exposta a 

situações constrangedoras.   

Além disso, dentro dessa mesma lógica, conforme constatação de Faleiros 

(BRASIL 2003), predomina nas instituições que figuram o eixo de responsabilização, 

a exemplo das Delegacias Especializadas da Criança e do Adolescente, o 

paradigma punitivo-repressivo em detrimento da defesa de direitos e do atendimento 

às pessoas implicadas nos casos de abuso sexual notificados. 

 

“Deus, eu tinha que encontrar justamente esse menino?”    

 

Quando Carmen pensou: “enfim acabou”, foi encaminhada para o IML. 

Durante o caminho matutava: “meu Deus, que humilhação! Eu andando no carro da 

polícia, meu Deus! Eu, que estudei numa escola de freira”. Enquanto isso, Helena, 
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ao seu lado, estava “toda contente, numa felicidade” porque estava andando no 

carro da polícia. 

Chegando ao IML, Carmen deu de cara com um ex-aluno que foi logo 

perguntando: “professora, a senhora aqui?!”  

 

Eu fiquei assim, um tomate, um tomate! Eu não pensava. “Deus, um aluno 
aqui me vendo?!”. Aí eu disse: “meu filho tem jeito não, chegou aqui é 
bagaceira, não é meu filho?”. “A professora, vai dar um jeitinho”. “Meu filho, 
eu não converso tanto isso com vocês?”. Ele, mais esperto, viu que era 
alguma coisa com minha, com minha menina, né?! 
 

 

Novamente Carmen é exposta ao olhar do outro, sendo que desta vez a 

situação é agravada por se tratar de uma pessoa conhecida e ex-aluno que a 

reencontra no IML, em uma circunstância que, segundo ela, envolve “bagaceira” e 

está relacionada a “alguma coisa” (violência) com sua filha. Assim, diante da 

surpresa do ex-aluno ao encontrá-la ali, minha interlocutora cora de vergonha, em 

um deslocamento para si da responsabilidade pela “falta” cometida por Lúcifer e 

tenta, sem êxito, esconder o que a moveu àquela instituição. 

 O contexto no qual se dá o reencontro de minha interlocutora com seu ex-

aluno, coloca os dois em uma relação de relativa igualdade e, em meu ponto de 

vista, põe em xeque a ideia de que abordar a temática do abuso sexual em sala de 

aula a isentaria de viver essa experiência no núcleo familiar do qual faz parte. 

 Após examinar Helena, o médico ratificou a avaliação feita pela pediatra do 

Hospital Infantil: “olhe, não tem rompimento de hímen”. E, disse mais: “é muito difícil 

provar um abuso sexual porque não existe rompimento de hímen. Agora, existe [...] 

a pele arranhada, a pele machucada, avermelhada que numa criança não deveria 

ter. Mas o advogado pode dizer que ela se masturbou...”. 

 Para Carmen sua permanência no IML foi terrível. No final do atendimento se 

deu conta de que o local voltara a ficar cheio, igual a quando chegara lá. “Aquilo não 

para! Meu Deus, o que é aquilo?” 

Já era quase meia-noite quando os guardas, por iniciativa própria, levaram 

Carmen e Helena de volta ao Hospital Infantil, onde haviam deixado o carro. E ainda, 
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acompanharam-nas durante parte do trajeto para a casa delas. 

 

“Ele é o pai biológico?” 

 

Indagada sobre o atendimento prestado nas instituições que percorreu, 

Carmen se refere a uma pergunta ligada à paternidade de Helena, repetida por 

todos os profissionais.  

 

[..] Todos eles perguntaram isso: “ele é o pai ou o padrasto?”. “É o pai”.  “Ele 
tem dúvida sobre a paternidade da criança?". “Não”. Aí perguntavam, “é pai 
biológico?”. Não foi em um lugar, foi em todos! [...] Eu achei engraçado, 
entendeu? Porque se eu dizia que ele não era padrasto, que ele não tinha 
dúvida sobre a paternidade da criança, aí perguntavam: “pai biológico?”. 
Então, era um padrão. Não sei se tem alguma explicação sobre isso, não 
sei. Mas, isso me chamou atenção, porque, veja, algumas pessoas 
achavam, assim, erroneamente, que se tem dúvida sobre a paternidade: 
“essa mulher me traiu”. Veja, mas se eu dizia que ele não tinha dúvida sobre 
a paternidade da criança, porque perguntavam se era pai biológico? Aí eu 
dizia “não, ela é adotada”. Não sei, achei isso interessante. Aí fiquei 
pensando assim: “quer dizer que se ela não é filha biológica ele tem direito 
de abusar?”. Mas não era isso, né?! Mas na hora eu fiquei pensando. Foi 
uma pergunta que me irritou profundamente e eu respondi em todos os 
lugares. 
 

  
Mais uma vez salta aos olhos a incitação ao discurso sobre a violência e o 

despreparo dos profissionais responsáveis pelo atendimento e notificação dos casos 

de abuso sexual infantil para lidar com determinadas questões. No caso específico, 

a irritação de Carmen se deve à insistência dos(as) profissionais em perguntar se 

Lúcifer era pai biológico de Helena, quando ela já havia afirmado que ele era o pai, 

fazendo-a supor que eles achavam que o fato de ele ser pai adotivo poderia lhe dar 

o direito de abusar sexualmente da filha.  

 

4.4 O retorno a casa 

 

“Não me sentia gente, era uma sombra de gente”  

 

Quando Carmen retornou a sua casa, era mais de meia-noite. Não se sentia 

“gente”, era uma “sombra de gente”. Estava “quebrada na emenda”, com vontade só 
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de chorar. Levou um esporro da mãe, que no decorrer do dia ligou para ela umas 

“quinhentas vezes”, e escutou Lúcifer falar da preocupação dele com sua demora. 

Quando ele quis pegar Helena de seus braços, Carmen não permitiu. Lúcifer reagiu: 

“oxe!”. 

No dia seguinte era feira de ciências do colégio de Maria Laura, sua filha mais 

velha. Carmen matutou: “não posso falar com esse homem hoje”. Mais uma vez a 

técnica do autocontrole é invocada. Nessa situação o foco de proteção não é a 

criança abusada, mas a criança que a mulher/mãe prevê que sofrerá com a 

ausência paterna. Assim, em nome do cuidado com a filha, Carmen exerce um 

controle sobre seus sentimentos e adia a conversa com Lúcifer para o dia seguinte, 

após a realização da Feira de Ciências. 

Enquanto Lúcifer roncava, Carmen ao seu lado não conseguia dormir. Não 

parava de pensar: “é a última noite da minha vida que eu durmo com esse homem. 

Meu Deus, e agora, o que vai ser da minha vida daqui pra frente?”.  

 

“Conte pra mainha como foi, meu anjinho. Mamãe não vai brigar com você...” 

 

Na manhã seguinte, após sua sessão de psicoterapia, Carmen, seguindo 

orientação do psicoterapeuta que a acompanhava, levou Helena a uma praça para 

conversar com ela. 

 

Cristiano me orientou a pegar Helena, levar ela pra uma praça, brincar com 
ela, dar carinho, sentar ela no meu colo e perguntar pra ela “conte pra 
mamãe como foi, meu anjinho?!” Aconchegando ela. “Mamãe não vai brigar 
com você, nada”. Aí ela dizia “papai mexia no meu pipiu”. Agora, 
envergonhada... “Precisa ter vergonha não, Helena”. Pronto, aí ele disse 
“olhe no olho dela, vá, pra ela, né?”. Aí, ela olhava pra baixo e eu “não, 
Helena, olhe pra mainha, olhe pra mainha, mamãe não vai...” Primeiro eu 
botei ela no colo, beijei, fiz carinho, rodei ela. Aí ela não queria falar sobre 
isso, eu notei que ela não queria. Ele disse: “se ela não quiser falar não 
force”. 

 
 

Mais uma vez, nessa fala, salta aos olhos o exercício do poder psicológico, 

pois o modo de Carmen se conduzir segue uma ordem estabelecida pelas 

orientações de seu psicoterapeuta, cujo propósito parece ser o de possibilitar que a 

criança compartilhe a experiência de violência com a mulher/mãe, sem que essa 
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situação provoque revitimização. Essa conversa também se destinou à confirmação 

da violência, pois, até então, ela havia sido falada pela boca de outras pessoas e 

não por Helena. 

Na Feira de Ciências, Carmen observava Maria Laura. Ela estava toda 

animada. “Meu Deus, essa menina vai morrer”, Carmen pensou. Maria Laura sempre 

teve medo de que o pai e a mãe se separassem, era “alucinada” pela figura paterna. 

Carmen costumava dizer pra ela: “minha filha, mamãe vai fazer cem anos de 

casados com painho. Defina conjunto vazio”. 

- Oxe, mãe, defina conjunto vazio? 

- É uma mulher mais apaixonada pelo marido do que mainha. Não existe, 

Conjunto vazio! 

 

“Alguém me dá uma esperança...” 

 

Após a confirmação da violência por Cristovão, Carmen conversou com mais 

dois profissionais da área de psicologia - seu psicoterapeuta e Cláudia, com quem 

mantinha também laços de amizade. Queria que alguém lhe desse “uma esperança, 

pelo menos uma chance” de que o abuso sexual não havia acontecido. Entretanto, 

Cláudia, depois de se informar da idade de Helena, repetiu o que Cristovão havia lhe 

dito: “nessa idade criança tem fantasia, criança não mente, criança tem fantasia 

sexual. Mas, na idade de Helena não, é impossível”. 

Mais uma vez a dúvida sobre a violência ganha vida, recaindo também sobre 

o parecer de Cristovão. Aparentemente o saber psicológico é posto em xeque. 

Todavia, na tentativa de encontrar uma pessoa que emita uma opinião diferente e 

contrária à de Cristovão, Carmen se aconselha com profissionais da área de 

Psicologia e, portanto, reafirma o saber dessa disciplina. 

A dúvida recorrente da veracidade da violência por parte de Carmen 

evidencia, conforme defendem Santos e Dell’aglio (2013), que a aceitação do que 

aconteceu com a criança abusada é vivida de forma processual e não como um 

evento. Assim, a dúvida da mulher/mãe não pode ser vista necessariamente como 

um problema, demandando das instituições que compõem o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente o acolhimento para os modos próprios como as 
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mulheres/mães se apresentam no acontecimento do abuso sexual.  

Para as autoras, nesse processo de aceitação do abuso sexual, alguns 

aspectos aumentam a dúvida e outros confirmam seu acontecimento, direcionando 

as ações e respostas maternas. Todavia, na situação específica, isso não acontece 

de forma linear, pois um fator que, aos olhos de Carmen, serve para confirmação da 

violência, em seguida, pode ser questionado.  

Não se dando por rendida, Carmen decide conversar com mais uma pessoa. 

Léa, sua prima, foi a escolhida. Mas, a prima também não lhe poupa, pois, utilizando 

do argumento de autoridade do especialista, ela sequestra sua esperança e minha 

interlocutora parece se render à “realidade” do abuso. 

 

Pra fechar com chave de ouro, Léa me perguntou: “tu sabe, Carmem, quem 
é esse Cristóvão que atendeu Helena?”. “Não”. “Tu num sabe não, 
Carmem?”. “Não, eu saí dessa área, né?” “Carmem, esse homem é a maior 
autoridade latino-americana em abuso de criança”. Eu me lembro de que eu 
tava em pé e 'puft', caí sentada. Veja, tinha o que fazer mais? Primeiro era a 
opinião da maior autoridade em abuso de criança do continente latino 
americano, segundo eu confirmei com mais dois psicólogos, então não foi 
uma pessoa só... 
 

 
“Se você machucar um de nossos filhos não tem perdão” 

 

Na volta da Feira de Ciências, Carmen rezou muito. Pediu a Nossa Senhora 

que lhe deixasse calma e iniciou a conversa com Lúcifer. Nesse começo de diálogo 

chama atenção que, mesmo reconhecendo que perdoaria qualquer coisa vinda de 

Lúcifer, por mais negativa que lhe parecesse, em razão do amor que nutria por ele, 

Carmen, diante da revelação do abuso sexual cometido pelo marido a uma de suas 

filhas, decide dar um ponto final ao casamento. Para minha interlocutora, o abuso 

sexual implica um gesto imperdoável na conduta de Lúcifer, fere sua cria e, assim, 

rompe com um ideal de paternidade no qual não há lugar para violência.  

 

- Eu sempre disse às pessoas que a gente ia viver juntos, fazer 50 anos de 

casados. Que a gente ia morrer junto, um ao lado do outro. A única coisa que não 

me faria ficar do seu lado seria se você machucasse as crianças. Se você não fosse 

capaz de machucar os meus filhos, eu seria capaz de perdoar qualquer coisa. Se 
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você arranjasse um namorado eu era capaz de perdoar. Qualquer coisa eu seria 

capaz de perdoar. Claro que eu ficaria magoada, que eu ia xingar você. Não ia dizer 

“ah, tá bom, meu lindo”, não. Eu ia xingar e gritar, quebrar pau, ter um ataque dos 

nervos, mas eu ia perdoar porque eu sou apaixonada e você sabe disso. E eu sei 

que você me ama, mas eu sempre lhe disse que se você machucasse uma das 

crianças eu seria incapaz de perdoá-lo. Então... o casamento acaba aqui e agora. 

 

Nessa hora, segundo Carmen, “Lúcifer de negro ficou branco”. Ela jamais 

tinha visto uma coisa daquela.   

- O que foi que eu fiz?  

- Você sabe! Não seja cínico.  

Lúcifer insistiu: mas o que foi que eu fiz, eu tô sendo acusado?  

- Por que a creche me chamou, Lúcifer?  

- Eu não sei! 

- Você sabe Lúcifer, diga! 

- Eu não sei. Você vai acabar tudo sem eu ter a chance de me defender? 

Nessa hora, Carmen ficou de pé. “Eu tive que ouvir da creche que a minha 

filha disse que o pai abusava sexualmente dela”. Lúcifer deu um “pinote” e apelou 

para a santa da qual Carmen é devota: “por Nossa Senhora!” 

- Deixe de ser cínico! Você nunca chamou por Nossa Senhora na vida, você é 

crente! 

-Por Nossa Senhora da Conceição, eu não fiz isso! 

- Deixe de ser cínico! 

Lúcifer insistiu: se eu fiz isso eu quero que Deus mande um raio pra me 

fulminar!  

- Deixe de ser cínico de novo, crente safado! 

Para finalizar a conversa, Carmen disse: “Olhe, pode parar por aí. Eu vou sair 

que eu não quero que ninguém escute isso. Eu vou sair com os meninos, vou 

passear. Quando eu chegar, não quero você aqui, não quero nada seu aqui. Saia, 

entendeu?” . 

Ao retornar para casa, Carmen deu de cara com Lúcifer:  
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quando eu cheguei que subi, tava Lúcifer lá. Eu disse: “eu não acredito!”. 
Ele disse: “eu não vou não!”. Eu disse “o quê? Mas eu disse que você 
saísse!”. “Mas querida...” Eu disse.... Eu não conseguia chamar ele de 
Lúcifer, acho que eu chamei de Lúcifer, eu chamava ele de “Morzinho”. 
“Morzinho, eu não mandei você sair?!”. Ele disse “não, nosso casamento 
não pode acabar assim não”. “Eu disse a você que se você machucasse um 
de nossos filhos”. Ele disse: “mas isso é uma mentira, são uns invejosos 
que querem acabar... porque não se conformam... que não acreditam que a 
gente é um casal fiel”. Tu tás entendendo? Ele queria porque queria me 
convencer de que essas pessoas ludibriaram porque a gente é um casal 
fiel, que eu fui a única mulher dele, então as pessoas não se conformam 
com isso, que homem tem que ser raparigueiro, entendeu? Que isso era 
uma fofoca. 

 

Lúcifer negou que tivesse abusado de sua filha, tendência observada em 

outros estudos em que o suposto autor de abuso sexual é interpelado sobre sua 

responsabilidade (AZEVEDO, GUERRA, 1989; HABIGZANG et al., 2008). Para se 

livrar da acusação de autoria da violência contra Helena, Lúcifer se vale de dois 

quesitos caros para Carmen: um de natureza religiosa, outro ligado ao 

relacionamento conjugal dos dois. Ela, entretanto, não deu crédito a suas palavras, 

embora, reconheça, ficou com medo de que a versão do abuso não fosse verdade e 

isso repercutisse negativamente na relação com o pai dela, pessoa com quem tem 

muita afinidade e não é dada a injustiça. 

Lúcifer ainda dormiu mais uma noite na casa do casal. “Eu posso ser doida, 

mas não sou burra”, pensou Carmen; e deu um jeito de ela e os filhos dormirem no 

térreo, na casa de sua mãe. No dia seguinte, Lúcifer telefonou para a casa dos pais, 

mas não havia quem pudesse pegá-lo de carro. 

-Como é que eu vou? Como é que eu vou de ônibus? De táxi eu não tenho 

dinheiro, como é que eu vou pagar um táxi daqui até Bebedouro? E não é todo táxi 

que quer ir pra quarta etapa. 

Carmen, “avexada e meia”, num rompante de raiva indagou: “o problema é 

esse, meu filho? Levo você agorinha, bora!”. Continuou a falar: “e tem mais, viu? Eu 

não conversei com os meninos e você não vai conversar com os meninos!”. Então, 

combinaram de comunicar aos filhos que Lúcifer se ausentaria uns dias de casa pra 

cuidar de sua mãe, uma senhora velhinha, muito doente. 

Dona Maria - “que já não gostava do genro, estava puta, com ódio dele” - 

também se manifestou: “mas, você não vai sozinha, no carro, com esse homem!”.  
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Então, seguiram os três rumo a Bebedouro. Quando chegaram à casa dos pais de 

Lúcifer, eles estavam lá e acharam esquisito o que viam. Carmen chorava abrindo a 

mala do carro para tirar as coisas, ao mesmo tempo em que pensava: “meu Deus, 

meu casamento acabou mesmo! Não tinha mais chance. Meu Deus acabou 

mesmo!”. Ela não falou uma palavra, “(...) que eu não tinha que dar nenhuma 

palavra, puxei o carro e fui-me embora, pronto. Aí a coisa fica muito desarrumada, 

né?!”. 

 

4.5 Repercussões do abuso sexual intrafamiliar 

 

Ou o marido ou a filha 

   

“E se não for verdade?”. Diante dessa indagação de seu psicoterapeuta, 

Carmen afirmou: 

 

se existisse a possibilidade de uma em um milhão disso ser verdade, eu 
faria do mesmo jeito. Porque uma mulher que passa pela situação de ter 
que escolher entre a filha e o marido e escolhe o marido, não pode ser 
chamada de mãe, não tem o direito de ser chamada de mãe. E eu sou 
como minha avó, eu morro no meu posto de mãe. 
 
 

Nessa declaração Carmen explicita o seu posicionamento de que uma 

situação de abuso sexual intrafamiliar, que envolve pai e filha, solicita uma escolha 

materna: ou a filha ou o marido. E a mãe que escolhe ficar com o marido, em suas 

palavras:  

 

não é mãe, é mulher dele, porque não tem sentimento de maternidade. 
Como é que você consegue ter carinho por um homem, ter relações com 
um homem, fazer amor com esse homem, sabendo que esse homem 
abusou de uma criança? Não tinha que ser sua filha não, qualquer criança, 
entendeu? Veja, eu não consigo entender como uma pessoa possa se 
relacionar com um homem sabendo que esse homem abusou, porque uma 
criança não deu consentimento a ele pra ele tocar no corpo dela, não deu! 
Essa criança foi seduzida por qualquer jeito, entendeu? 

 
Ao afirmar nos dois depoimentos acima que uma mulher que faz a escolha 

pelo marido “não tem sentimento de maternidade” e, portanto, não está autorizada a 

exercer a prática materna, Carmen traz à tona a compreensão de que tanto a 
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maternidade quanto o sujeito-mãe são aspectos da natureza de um sujeito essencial 

e não construções produzidas discursivamente e em condições sociais, culturais e 

econômicas específicas (MARCELLO, 2009). 

Para Carmen reconhecer o abuso da filha implicou em dar um ponto final no 

relacionamento com o marido, pois, para ela, o reconhecimento de tal violência e a 

assunção da função de proteção da filha abusada são contraditórios com a sua 

permanência no casamento com o autor da violência. Assim, diante da escolha entre 

casamento e prática materna, ela ficou com a segunda. Todavia, sua escolha não a 

isentou do sofrimento advindo da separação conjugal, afinal, segundo suas palavras, 

“a pessoa que eu namorei de verdade foi ele, ele foi o único homem da minha vida. 

Então, ele foi o homem mais importante da minha vida”. 

 

Minha vida foi virada pelo avesso. Puxaram o tapete, foi de o mundo se 
acabar. Uma tragédia, resumindo. Aí, então, assim, eu só não enlouqueci 
porque eu já estava fazendo terapia com Cristiano, senão eu endoidava. 
Então eu acho que isso me ajudou muito.  
 

 
Em meio à “tragédia” que a sua vida se tornou depois do término de seu 

casamento com Lúcifer, Carmen ressalta o apoio da psicoterapia para suportar o luto 

decorrente da separação conjugal e não enlouquecer, o que, segundo explicita em 

outros depoimentos, estende-se para outros territórios existenciais, nos quais os 

impactos da experiência do abuso sexual marcam presença. Embora, no meu ponto 

de vista, essa experiência ratifique a importância da inclusão de mulheres/mães ou 

de outros familiares de crianças abusadas no acompanhamento psicológico, 

Dell'aglio, Moura e Santos (2011) afirmam que essa tem sido uma prática pouco 

valorizada ou adotada, ainda que a literatura faça essa indicação. 

 

“Quando eu fosse bem velhinha eu ia voltar pra Lúcifer” 

 

Depois de um tempo separados, Carmen e Lúcifer se encontraram para tratar 

do divórcio. Como ela sabia que Lúcifer estava com namorada e de vez em quando 

os dois saiam com seus filhos e filhas, aproveitou a ocasião para dizer: “eu sei que 

você está namorando, é um direito seu, mas eu não quero que você fique trocando 
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toda semana de namorada”. 

-Mas eu já namoro com essa moça há dois anos. 

Carmen jamais esperava ouvir essa declaração vinda de Lúcifer e pra não 

“ficar por baixo”, respondeu: “eu não esperava por uma coisa dessas nunca, visse? 

Mas menino, é como o povo diz, né?! Homem não sobra mesmo!”. 

-O que era que você queria? Eu lhe esperei um ano! 

- E esperou de besta que era. Se você estava pensando que eu ia voltar pra 

você, então você realmente não me conhece, não. Não me conhece, não. 

Apesar dessa fala, reconhece que foi um “baque muito grande” saber que 

Lucífer havia reconstruído a vida dele “tão rápido”: 

 

mas aquilo me deixou muito abalada, assim... muito “p da vida” porque o 
caba pinta e borda, acaba com minha vida, acaba com as crianças, todo 
mundo perturbado e ele já vai casar, dois anos com a namorada e já vai 
casar . Menina... 
 
 

Sua expectativa, já compartilhada com seu psicoterapeuta, era de que quando 

os dois estivessem velhinhos, os filhos crescidos, voltassem a se relacionar e 

terminassem a vida juntos: 

 

eu me lembro uma vez que eu disse pra Cristiano que quando eu fosse bem 
velhinha, bem velhinha, eu ia voltar pra Lúcifer, a gente ia terminar a vida 
juntos, os dois velhinhos. Depois que os meninos crescessem, entendesse? 
Essa visão bem babaca. Porque aí já não tinha perigo, de serem abusadas 
porque já não eram mais crianças (risos). Já tinha passado a idade. Ele não 
é pedófilo, então a idade, entendeu? Já tinha passado da fase perigosa 
(risos). 
  
 

Nessa passagem, destaco que mesmo não rompendo com uma visão que 

articula prática materna e noção de infância que deve ser protegida, Carmen 

encontra uma forma de conciliar a função materna protetiva com o desejo de 

retomar o vínculo amoroso com Lúcifer, quando os dois fossem velhinhos e, na sua 

compreensão, o risco de abuso sexual não mais existiria. 
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Gata escaldada com medo de água fria 

 

Passados cinco anos da separação, Carmen considera que seu estado 

emocional está bem melhor. Todavia, quando as pessoas perguntam: “vai namorar 

mais não é?”, responde: “Deus me livre! Vou entrar pro convento. Vou ser freira 

Carmelita” (risos).  

Carmen se sente “uma gata escaldada com medo de água fria”, pois acha que 

acreditou muito em Lúcifer e agora tem medo de se envolver com outra pessoa e 

mais uma vez ser enganada. Então, [...] “pra não sofrer de novo, então eu não quero 

não. Pronto, acabou-se”. 

Além disso, o medo da repetição do abuso lhe ronda, revelando uma 

desconfiança na figura masculina e a consequente dificuldade de investir em novos 

relacionamentos para não expor as filhas a possíveis práticas violentas: “se o próprio 

pai não respeitou as minhas filhas, imagine outro homem. Vixe, eu chego a passar 

mal em pensar nisso...”. 

Em consonância com uma das pesquisas (AMAZONAS et al., 2009) 

selecionadas para a revisão da literatura, compreendo que a ruptura brusca da 

confiança no companheiro e a consequente desconfiança na figura masculina estão 

relacionadas ao desmoronamento de um ideal de paternidade, no qual, para 

Carmen, não há lugar para violência e cuja principal função seria a proteção dos 

filhos e filhas. A pertinência dessa formulação se expressa na afirmação de minha 

interlocutora de que perdoaria qualquer coisa vinda de Lúcifer, exceto que ele 

machucasse uma das crianças do casal. 

Desse modo, a priorização do cuidado com as filhas abusadas é indicativa de 

que os danos sofridos por Helena pelo abuso sexual intrafamiliar, estendem-se aos 

vínculos amorosos sexuais de Carmen, que até o nosso último encontro ainda não 

havia se envolvido amorosamente com outra pessoa. 

 

“Minha filha, Helena não está mentindo, mas o abuso não aconteceu!” 

 

Para Carmen foi muito sofrido compartilhar com seus familiares que Lúcifer 

havia abusado de Helena. Sua mãe “acreditou de cara”, seu pai não, “de jeito 
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nenhum”. A descrença do pai em relação ao acontecimento do abuso magoou 

Carmen, pois, segundo suas próprias palavras, “o que o meu pai me diz mexe muito 

comigo”. Assim, ficou de “queixo caído”, quando soube que Sr. Mateus se dispôs a 

ser testemunha de defesa de Lúcifer no processo judicial em que ele é acusado de 

abusar sexualmente de Helena.  

 Carmen dizia: “meu Deus do céu, meu pai ser testemunha contra mim... Ai, 

meu Deus do céu, tem que ter alguma coisa, não é possível!”. Seu pai, então, 

reagiu: “minha filha, olha, sua filha não está mentindo. Ela acha que isso aconteceu. 

Isso não aconteceu. Vocês estão fazendo uma injustiça com esse rapaz”.  

Os familiares posicionaram-se contra a decisão de Sr. Mateus, um dos netos 

disse que se ele levasse à frente a ideia de testemunhar a favor de Lúcifer não o 

consideraria mais como avô, não tomaria mais sua benção. Sr. Mateus, por sua vez, 

passou a achar que todos da família estavam tratando-o como um inimigo por conta 

desse posicionamento dele. “Olhe foi uma confusão... Olhe! Pense numa confusão, 

meu Deus do céu”. 

- Ave Maria, Carlinhos, pelo amor de Deus não faça isso comigo que eu 

enlouqueço! 

- Não, tia Carminha, se vozinho for testemunhar a favor daquele cabra safado 

pra mim ele morreu. 

Apesar da mágoa, Carmen afirma que compreendeu a decisão do pai de 

testemunhar a favor de Lúcifer, explicando que ele é “uma pessoa muito honesta e 

morre de medo de cometer uma injustiça contra alguém”. Ao mesmo tempo foi 

contrária à resolução paterna: “o que ele devia ter feito? ‘Olha, Lúcifer, é minha filha 

e eu não vou. Você arranje outra testemunha’”. 

Na minha compreensão esse trecho da narrativa ilustra o posicionamento de 

Matias (2006ab), autora com quem dialoguei na revisão da literatura, que o abuso 

sexual intrafamiliar repercute em cada um dos integrantes do grupo familiar, mesmo 

naqueles que não estão diretamente envolvidos na tríade pai-mãe-filha. Eu diria 

mais, seus efeitos podem extrapolar os limites do núcleo familiar no qual a violência 

foi praticada, respigando para a família extensa, como aconteceu nesse caso 

específico.   
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A decisão de Sr. Mateus em testemunhar a favor de Lúcifer impactou 

negativamente em Carmen, causando-lhe medo, insegurança e ambivalência de 

sentimentos, pois, em virtude da relação de proximidade e afinidade dela com o pai, 

o posicionamento paterno, frente ao abuso da filha, era o que mais importava para 

ela. Tal decisão também foi fonte de conflito entre integrantes da família ampliada, 

no qual Sr. Mateus assumiu o lugar de pivô e Carmen o de mediadora, ainda que 

compreendesse apenas parcialmente a decisão paterna, o que me faz supor que 

essa posição pode ter sido assumida em virtude do forte vínculo afetivo existente 

entre os dois. Assim, ainda me valendo da autora acima citada, é importante mirar o 

acontecimento do abuso sexual intrafamiliar do ponto de vista da tessitura dos 

vínculos afetivos que se estabelecem entre os membros de cada família onde essa 

modalidade de violência acontece. 

 

“Em defesa da família: Vá lá e retire a queixa!” 

 

Um tio paterno também não acreditou na versão de abuso sexual e procurou 

Carmen para convencê-la a retirar a queixa feita contra Lúcifer: “minha filha, 

conceda a seu marido o dom da dúvida”. E disse mais: “que absurdo, minha filha, 

que escândalo, que vergonha pra sua família, que tragédia! Seus filhos vão saber 

que você denunciou o próprio pai deles, vá lá e retire a queixa!”. 

Diante do descrédito de um parente e da apelação de que a publicização da 

“denúncia” prestada contra Lúcifer provocaria vergonha na família e abalaria o 

cumprimento de uma de suas atribuições de gênero - o de mãe- Carmen ficou “tão 

doida e desorientada” que decidiu retirar a queixa. Então, dirigiu-se à organização 

não governamental por quem era acompanhada nas questões de ordem jurídica, 

onde foi informada que não poderia retirar a queixa, ao que se sentiu aliviada, pois 

tal encaminhamento, na sua compreensão, geraria confusão.  

 

Eu dei graças a Deus, a Jesus. Que bom! Imagina que bagaceira, não é?! 
Isso eu vi depois: eu uma pessoa formada, pós-graduada, sofro uma 
pressão dessas, imagine uma pessoa pobre, uma pessoa mais humilde? 
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Nesse depoimento o marcador de classe se sobressai e é utilizado por 

Carmen para emitir uma ideia prévia e sem fundamento razoável de que os efeitos 

da pressão feita pelo tio sobre ela- “uma pessoa formada”, “pós-graduada”- para 

retirar a “queixa” contra o ex-companheiro seriam agravados, caso se tratasse de 

uma “pessoa pobre”, posicionando-a em uma situação desfavorável.  

Foi a esse mesmo tio que Carmen solicitou fazer o seu divórcio, pois, assim, 

imaginou, seria poupada de compartilhar com outro(a) profissional a causa da 

separação do casal. Ele, entretanto, acenou negativamente, alegando que naquele 

escritório, herdado de seu pai, jamais seria feito um divórcio. Diante desse 

posicionamento, Carmen retrucou: “Olhe, se vovô fosse vivo ele não ia nem esperar 

eu vir aqui pedir. Ele nem me chamava, ele vinha até mim e dizia: ‘eu vou fazer seu 

divórcio minha filha’. Aí ele ficou de queixo caído”. 

 

“Eu dizia: Carmem, essa menina toda vermelha, toda assada! E tu, fazia o quÊ? 

Fazia nada! Irresponsável, não cuidava da filha! Olhe no que deu...” 

  

O acontecimento do abuso também não poupou a relação de Carmen com a 

mãe e as irmãs, que lhe cobraram pelo fato de ela não ter percebido que essa 

prática violenta vinha acontecendo. Em decorrência disso, minha interlocutora teve 

uma “briga feia” com Tereza, uma de suas irmãs: 

 

veja, ela brigou comigo e disse: “Eu dizia pra você, Carmem. Carmem, essa 
menina toda vermelha, toda assada! E tu, fazia o quê? Fazia nada! 
Irresponsável, não cuidava da filha! Olhe no que deu...” Como se eu, pra 
não perder o homem, entendeu? Fingia que não via o abuso na criança. Aí 
eu disse pra ela: “você nunca me disse isso, Tereza.” “Dizia, dizia sim! Você 
que não queria entender, Carmem. Você que não queria entender”. Aí eu 
disse: “pois se você sabia, eu vou lhe denunciar como conivente, porque 
sua obrigação, se soubesse, era dizer. Porque eu, sendo sua irmã, se eu 
tivesse certeza de que o meu cunhado abusava de minha sobrinha, “tava 
cagando” que você me odiasse três encarnações para frente, mesmo não 
acreditando em encarnação, eu ia lá denunciar o meu cunhado (risos)! Se 
tivesse a chance, de uma em um milhão de ser verdade, eu ia lá e 
denunciava!” Ela ficou histérica, partiu pra dar em mim e seguraram... 
(risos). O negócio foi feio, feio mesmo. Oxente!  
 

 
Destaco dois aspectos da briga das duas irmãs. O primeiro aspecto diz 
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respeito ao deslocamento de responsabilidade pelo abuso sexual de Lúcifer para 

Carmen. O argumento utilizado para responsabilizar Carmen foi o de que, apesar 

dos avisos dados por Tereza, ela não deu a devida atenção aos indícios da violência, 

falhando em corresponder à expectativa social de cuidar e de proteger a filha.  

Em decorrência dessa “falha”, Carmen sofre um processo de deterioração de 

sua imagem e passa a ser vista como “irresponsável” pela irmã, que assume a 

gestão e a fiscalização dos modos como Carmen pratica a maternidade. Mesmo se 

sentindo culpada pela violência, Carmen resiste a esse posicionamento, interpelando 

a irmã sobre sua responsabilidade, uma vez que, supostamente, ela sabia que o 

abuso vinha acontecendo e não fez nenhum gesto para interrompê-lo. 

Enquanto todas as suas irmãs culpabilizaram-na pelo abuso sexual de 

Helena, Carmen ressalta: “jamais um irmão meu achou que isso aconteceu porque 

eu fui irresponsável”. Minha interlocutora atribui essa diferença à crença de gênero 

cotidianamente veiculada de que as mulheres, ao contrário dos homens, tendem a 

se conflitar mais e a praticar menos a lealdade entre si: 

 
porque isso, né?! Porque num diz que é exatamente isso, né?! O homem 
esconde a traição, num é...Os homens que são unidos e as mulheres 
brigam entre si? Não sei porque, por exemplo, o homem quando vê o amigo 
traindo a mulher jamais denuncia. A mulher quando vê a amiga traindo vai lá 
e conta, né? O homem é um grupo unido, as mulheres não têm... fidelidade, 
sei lá! Num são unidas. 
 
 

“Vê, deixou o marido abusar da própria filha. Nunca ligou pra menina, nunca 

viu nada!” 

 

A culpabilização de Carmen não se restringiu às mulheres de sua família, 

estendendo-se para outras pessoas, o que desencadeou nela uma depreciação de 

sua autoimagem como mãe, conforme explicitada na fala que segue abaixo.  

 
Minha autoimagem? De zero a dez? “menos um”. A gente se sente assim, 
um “lixo”, né?! As pessoas fazem com que... Eu não sei como elas 
conseguem isso, mas elas conseguem. Eu sei que a gente não tem culpa 
disso. [...] As pessoas olham pra gente, é isso que a gente lê no olhar delas: 
vê, repara, toda metida a moderna e não foi capaz de cuidar da filha”. [...] 
“Vê, deixou o marido abusar da própria filha. Nunca ligou pra menina, nunca 
viu nada”. Você fica arrasada, arrasada. Não consegui ser uma boa mãe.  
No meu caso a situação é muito séria porque Helena não é minha filha 
biológica, Helena é minha filha adotiva. Então, eu dizia: fiz uma intervenção 
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na vida dessa criança pra quê? Eu ficava dizendo... que bagaceira! Que 
bagaceira foi essa? Eu tinha muito complexo disso, muito. Muito complexo. 
 

 

Na ótica da culpabilização materna, conforme defende Narvaz (2005), a 

mulher/mãe é acusada de cumplicidade com o autor do abuso e, portanto, culpada 

pela violência. Para a autora, essa perspectiva precisa ser problematizada, uma vez 

que a responsabilidade pelo abuso e pela ausência de proteção recai 

individualmente na figura da mulher/mãe, isentado os homens, o Estado e a 

sociedade pelo cuidado e proteção a crianças e adolescentes.  

Ainda que nessa fala minha interlocutora afirme que a culpa do abuso não é 

sua, ela é reconhecida e se reconhece como fonte de problema e risco para a filha, 

especialmente porque Helena não é sua filha biológica. Assim, mais uma vez a 

técnica do autocontrole entra em cena, sendo que neste exemplo o controle e a 

vigilância sobre como o sujeito-mãe conduz a si mesmo é estendido para as 

pessoas em geral, tomando um alcance maior.  

Para abrandar o sentimento de culpa Carmen recorre ao apoio religioso, 

através de padre Paulo:  

 

eu sou uma pessoa muito religiosa e eu morei dois anos em Riacho Doce. 
Lá, os padres pertencem a uma ordem muito boa. São padres messiânicos, 
messiânicos. E padre Paulo rezava missa lá em Riacho Doce. Então, padre 
Paulo é o meu confessor, ele é um homem muito sábio, ele é um homem 
muito estudado. Ele é engenheiro e ele é alguma coisa de arte, ele entende 
muito de arte. Ele é um homem muito culto. Então, eu falei muito pra ele 
desse sentimento de culpa, de ter feito essa intervenção na vida dessa 
criança, “eu acho que Deus... Se reencarnação existe, em três encarnações 
pra frente eu tô no inferno”. Ele dizia: “minha filha, pare com isso. Você não 
podia imaginar uma coisa dessas. Entendeu?” Ele me ajudou muito, muito 
mesmo. 

 

Não é incomum que mulheres/mães cujas filhas foram abusadas sexualmente 

busquem na religiosidade conforto e alento para suportarem o sofrimento decorrente 

da violência (OLIVEIRA, 2010). Todavia, conforme indicado na revisão da literatura, 

a influência religiosa também pode gerar um padrão de moralidade sexual que 

dificulta a percepção de mulheres/mães sobre os indícios da violência, ou ainda 
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constituir-se em um fator de impedimento da realização da notificação aos órgãos 

competentes (MATTOS, 2011). 

Além de pensar que a violência aconteceu em decorrência de falhas no 

exercício da função materna, Carmen também avalia que “faltou” como 

mulher/esposa, favorecendo duplamente a prática violenta. 

 
A gente fica perguntando uma coisa tão doida: “meu Deus do céu, será que 
eu não fui uma boa esposa?”. Veja, que maluquice, né?! A gente pensa isso: 
“será que foi isso? Será que eu não era boa de cama?” Era péssimo isso. 
Eram umas ideias malucas, umas ideias bem doidas que passavam pelo 
juízo da gente. A gente se sente muito, muito mal.  
 
 

Ao fazer a relação entre sua suposta falta como esposa/amante e o 

acontecimento do abuso sexual da filha, Carmen traz à tona o lugar que a dimensão 

de gênero ocupa na produção de relações violentas no contexto familiar, pois sua 

fala remete à crença ainda vigente de que os homens apresentam uma sexualidade 

exacerbada sobre a qual não têm controle, cabendo às mulheres e às crianças 

satisfazerem seus desejos sexuais (NARVAZ e KOLLER, 2004). Talvez, em função 

disso, Carmen, ainda que lhe pareça estranho, tenta explicar/justificar o abuso 

sexual da filha a partir de uma suposta falta sua enquanto esposa/amante, 

movimento que se reflete negativamente em sua autoimagem e provoca, mais uma 

vez, um deslocamento da responsabilidade do autor da violência para a mulher/mãe. 

 

“Mainha, eu tô com tanta saudade de painho, deixa eu ir ver ele só pra dar um 

abraço?” 

 

Depois da separação, Lúcifer ficou se encontrando com os filhos 

quinzenalmente. Helena só viu o pai no primeiro encontro porque estava “muito 

perturbada”, permanecendo aproximadamente um ano e meio sem vê-lo. Quando a 

menina insistia em se encontrar com o pai, Carmen, seguindo a orientação de que 

“uma pessoa abusada não deve entrar em contato com o abusador porque se 

revitimiza,” dizia: 'mas minha filha, não pode. A médica disse que você não podia ver 

seu pai”.  

Ainda que compreendesse a orientação,  
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[...] administrar isso foi muito sofrido porque ela chorava muito, pedia muito. 

Por mais que eu tentasse enrolar – “é esse o dia que ele vem”- ou saísse 
com Helena, ela percebia que os irmãos ficavam porque iam sair com o pai 
e ela não. [...] Uma vez, eu me lembro tanto, a gente estava na granja, ela 
dizia assim: “mainha, eu tô com tanta saudade de painho hoje, deixa eu ir 
ver ele só pra dar um abraço? ”Ai, como aquilo foi horrível, chorou tanto, 
chorou tanto. Outra vez, a gente estava no teatro, não sei onde, e tinha um 
homem que ela cismou que era o pai dela: “é painho ali, não é mainha?”. 
Porque parecia realmente o homem. Aí, eu disse: “não, não é”. Veja, é como 
se ela estivesse esquecendo o rosto do pai, entendeu? Aquilo também foi 
um horror, sabe? Foi um horror. 
 
 

Além de chorar suas próprias dores, Carmen toma para si o sofrimento de 

Helena decorrente da ausência paterna e fica dividida entre manter o pai, autor da 

violência, afastado para não revitimizá-la e atender o desejo da filha abusada em tê-

lo por perto. Trata-se, na minha compreensão de um dilema sem respostas a priori, 

pois o cumprimento da determinação legal de afastamento do autor do abuso sexual 

da criança abusada para romper com o ciclo do abuso não exclui a possibilidade de 

ela demandar a presença dele nos casos em que ele é cuidador e se apresenta 

como uma referência afetiva importante para ela. Além disso, essa reivindicação, 

mesmo que não atendida, constitui-se em uma possibilidade de a criança abusada 

posicionar-se como sujeito e não como objeto, rompendo com uma visão 

estereotipada que se tem sobre ela, centrada na ótica da vitimização. 

A ausência paterna não se restringiu à Helena. Após certo tempo, mesmo 

antes de fixar residência em outra cidade, Lúcifer começou a espaçar os encontros 

com os outros filhos, passando a vê-los bimestralmente, em seguida 

trimestralmente, da mesma forma que, segundo Carmen, procedia com a mãe dele. 

Inicialmente, as crianças não foram informadas da separação do casal. 

Conforme determinação de Carmen, a versão contada foi que, “como a avó paterna, 

muito velhinha, estava ‘dodoizinha’, não podia ficar só, Lúcifer, na qualidade de filho 

mais novo, ficaria um tempo cuidando dela”. Entretanto, como Carmen reconhece: 

“ninguém é idiota”. Então, no meio de uma missa, Maria Laura perguntou: “mainha, a 

senhora se separou de painho, não foi?”.  

- Foi, minha filha. 

Diante dessa resposta, a menina teve um “chilique”, “foi desfalecendo e botou 
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pra chorar”. “Respire”, Carmen dizia. 

 

Eu disse que não podia, que não tinha mais condição, que ele tinha feito 
uma coisa que tinha magoado muito a família, tinha feito mal pra todo 
mundo e que, por enquanto, ela não podia saber porque ainda era muito 
pequenininha, mas que depois eu ia contar. Pronto. 
 
 

Após esse episódio, Carmen comunicou aos outros filhos e filhas de sua briga 

com Lúcifer. Que tinha sido uma discussão séria, seguida de separação. À pergunta 

dos filhos: “é de vez?”, ela acha que respondeu: “talvez”. 

 

O sentido de família: “a pessoa forte na família era eu” 

 

Ao contrário de outros estudos (OLIVEIRA, 2010; ARAUJO, 2002) em que as 

mulheres/mães se ressentem com a destituição familiar, Carmen menciona que, 

embora os filhos tenham se entristecido com a saída de Lúcifer de casa, a sua 

ausência não afetou o sentido de família, pois 

 

[...] Quem era a pessoa forte na família era eu. Então, a ausência dele foi a 
ausência física, entendeu? Porque as decisões, realmente, quem tomava 
era eu. Agora que os meninos sentiram falta, sentiram falta sim. 
 

 
Carmen considera que era a pessoa forte da família porque 

 

Quem tomava as decisões da família era eu. Ele era muito indeciso, ele não 
fazia nada. Por ele, ele só trabalhava, dormia e assistia televisão. Pronto, 
era isso. 

 

Essa referência a si mesma como “a pessoa forte” do núcleo familiar pode 

servir para ampliar o olhar que se tem sobre as mulheres/mães nas famílias onde 

acontece o abuso sexual, cujas relações de gênero são descritas em alguns estudos 

(ARAÚJO, 2002; NARVAZ e KOLLER, 2006) como necessariamente marcadas pela 

dominação masculina e submissão feminina, com o homem assumindo a posição de 

provedor material, e a mulher/mãe a de cuidadora da casa e dos(as) filhos, 

dependente econômica e emocionalmente da figura masculina.  

 



118 

 

   

 

“Mas a senhora cuida mais dela do que da gente, sai mais com ela...” 

 

Depois do acontecimento da violência, os outros filhos de Carmen passaram a 

achar que ela gostava mais de Helena do que deles. Embora ela negasse, 

eles(as)retrucavam: 

- Mas a senhora cuida mais dela do que da gente, sai mais com ela... 

- É porque ela precisa mais. Se um menino tem mais necessidade de dez 

medidas de amor e o outro tem vinte, então eu vou dar dez medidas de amor pra 

quem precisa de dez medidas de amor e vinte medidas de amor para quem precisa 

de vinte medidas de amor. 

-  Não, tem que criar os filhos tudo igual. 

- Isso não é verdade, porque se um menino precisa de dez e eu der vinte, ele 

vai ficar sufocado, é amor demais. É isso que vocês precisam entender: ser 

democrático não é tratar todo mundo igual, é tratar todo mundo de acordo com suas 

necessidades. Pra um, dez medidas de amor está perfeito, pra outro onze já vai 

estragar o menino de manha. O outro precisa de vinte, então eu vou dar vinte!  

Aqui se vê que o abuso repercute também no relacionamento de Carmen com 

os outros filhos, que passam a achar que ela dispensa mais cuidado a Helena do 

que a eles. A explicação de Carmen para tal atitude articula, mais uma vez, a prática 

da maternidade a uma visão de infância que deve ser protegida, no caso específico, 

“mais” protegida, porque os motivos utilizados por Carmen para justificar que Helena 

precisa de mais amor e carinho estão relacionados a uma dupla violação: rejeição 

intrauterina e abuso sexual. 

 

“Recolhido à prisão, não, de jeito nenhum!” 

 

Passados cinco anos, Lúcifer não foi julgado pelo abuso sexual cometido 

contra Helena. Houve problemas na condução do processo no âmbito da justiça, 

pois o juiz responsável pelo caso interpretou o crime de abuso sexual segundo o 

dispositivo legal Maria da Penha, que dispõe sobre as práticas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, encaminhando indevidamente o processo para 

a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.  
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Até o presente momento, houve apenas uma audiência, em 2013, quando 

Carmen escutou da promotora que acompanha o caso que Lúcifer será preso: “não 

tem como ele escapar!”. Mesmo tendo se posicionado anteriormente a favor da 

prisão de Lúcifer, Carmen se mostra “baqueada” com essa possibilidade, pois dava 

como certo que a medida aplicada seria a pena alternativa. Mais uma vez o 

dispositivo da maternidade opera no acontecimento do abuso sexual, sendo que 

nesta circunstância o cuidado materno se volta para toda a cria.  

 
 
Quando disse que ele ia ser preso, juro que me deu um baque. Eu disse: 
“meu Deus, o pai dos meus filhos preso”. Eu imaginei as crianças (risos) – 
coisa bem de mãe - indo visitar aquele homem num presídio, aquela cena 
bem horrorosa. Eu achava que ele ia...  juro, eu achava que ele ia pagar 
com penas alternativas, achava. Aí a promotora disse que esse tipo de 
crime, a pena é reclusão, que não tem pra onde. 
 

 
Ainda que, na fala anterior, Carmen não se refira ao impacto da prisão de 

Lúcifer sobre ela, saliento que essa possibilidade, além de afetar seus filhos e filhas, 

seria um obstáculo para realização de seu desejo de reatar o vínculo conjugal com o 

ex-marido quando velhos. 

Carmen se sentiu impelida a conversar com os filhos sobre a informação 

prestada pela promotora. “Foi um horror”. Daniel acusou Helena: “por causa dela, 

painho vai ser preso”. E voou pra cima da menina. Carmen interviu: “tem nada a ver, 

Helena aqui não é culpada de nada. Aliás, ninguém aqui é culpado de nada. Todo 

mundo aqui é vítima”.  

Todavia, Carmen reconhece: “é muito complicado você botar isso na cabeça 

de um menino de 14 anos, que nem Dandan, ‘virado’, que o pai é que é culpado. É 

complicado!”. 

 

4.6 O abuso sexual na ótica de Carmen 

 

“Mesmo que não fosse minha filha eu ‘denunciaria’, porque é um adulto 

bulinando uma criança” 

 

Para trazer à baila a compreensão de abuso sexual de Carmen, retomo a sua 
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afirmação de que mesmo que Lúcifer tivesse abusado de uma criança que não fosse 

sua filha, ela o “denunciaria”, pois, para ela, a gravidade do abuso sexual está 

relacionada ao fato de que se trata de uma prática sexual que envolve um adulto e 

uma criança: 

 

[...] se acontecesse isso não com a minha filha, mas se ele tivesse 

perturbado com outra criança, veja, eu faria do mesmo jeito. Porque é a 
mesma coisa, é um adulto bulinando uma criança! 
 

 
Assim, a compreensão de Carmen de abuso sexual é marcada pelo 

estranhamento em relação às interações sexuais entre criança e adulto. Dois 

elementos são utilizados para justificar esse espanto, os quais também perpassam a 

noção de abuso sexual de vários estudos (ARAÚJO, 2002; FALEIROS e FALEIROS, 

2007; FAIMAN, 2007; HABIGZANG et al., 2005; NARVAZ, 2005; SANTOS, 2007; 

SANTOS e DELL’AGLIO, 2009) que pesquisei: assimetria de poder e não-

consentimento. 

 
 
[...] porque o adulto tem consciência do corpo, tem consciência do prazer. 
Uma criança não tem, a criança é inocente. Ela não tem consciência do que 
é prazer sexual, era uma criança de cinco anos de idade. E uma criança 
que já vinha sendo abusada há muito e muito tempo. Então, desde quando 
começou esse abuso? Não sei. Então, não é uma criança que diz “não, 
você pode fazer isso”. Ela não tinha essa consciência. Ela não tinha essas 
fantasias sexuais. Não é um adolescente com fantasia sexual, não era, era 
uma criança. [...] Uma adolescente tem consciência do que é um prazer 
sexual, né? Você pode até dizer “venha aqui”, veja, vai ser abuso do mesmo 
jeito porque ele é adulto, ela é menor de idade, ele tá seduzindo, ele está 
usando da experiência dele para seduzir uma pessoa menos experiente. 
Mesmo que ela já tenha consciência de um prazer, de alguma coisa em 
relação a prazer sexual. É uma coisa de sedução, você está seduzindo uma 
pessoa inocente, entendeu? Você é uma pessoa muito mais experiente, 
está ludibriando isso, a sedução é isso, você ludibria, você engana outra 
pessoa. Você não é... Pronto é a mesma coisa. Luta de boxe tem peso 
pena, não é?! Aí tem peso médio e peso pesado, não é isso?! Você não 
pode pegar um peso pena e botar um peso pesado. Por quê? Você está 
ludibriando! Não pode um peso pesado disputar com um peso pena. Não 
pode, são categorias, entendeu? 
 

 

Para Carmen, a ênfase na assimetria do poder se dá pela diferença de idade, 

pois se trata de um adulto, maduro sexualmente, capaz de discernir as 

consequências de seus atos, que toma a criança, inexperiente sexualmente, como 
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objeto para satisfazer seus desejos sexuais. Assim, o argumento que minha 

interlocutora utiliza para justificar a impossibilidade de Helena dar consentimento 

para o pai interagir sexualmente com ela é baseado na ideia de inocência infantil. 

Esse posicionamento se alinha com o ponto de vista da militância dos movimentos 

sociais, para quem, segundo Lowenkron (2010), o que é fundamental na definição 

do abuso sexual é que o consentimento da criança não é considerado válido, de 

modo que ela é sempre vista como “objeto”, jamais como “sujeito”, em uma relação 

com adultos ou, a depender do caso, mesmo com outra criança ou adolescente mais 

velho(a).  

Embora considere a criança como objeto no abuso sexual, Carmen chama 

atenção que, em função, do vínculo amoroso existente entre autor da violência e 

criança abusada ela pode “gostar” da interação com o adulto, ainda que se sinta 

culpada. Assim, mesmo que não seja seu propósito, minha interlocutora oferece 

elementos para se questionar o lugar de “vítima” que, a priori, as crianças abusadas 

são colocadas, embora, como ressaltam Brandão Junior e Ramos (2010), isso não 

significa que elas deslizem para a outra extremidade do eixo “vítima-agressor” e 

tornem-se as sedutoras ou criminosas. Outro aspecto ressaltado, diz respeito ao 

silêncio que envolve o abuso sexual, particularmente por parte da criança: 

 

a criança se sente culpada, vai ali, gosta, se sente culpada depois, né?! 
Veja, fica ali... Ama porque é uma pessoa da família, num é? No meu caso, 
foi o próprio pai [de Helena], aí fica pensando: “falo ou não falo?”. Veja tanto 
é que a mais velha nunca falou! Falou a 'pirraia' que é virada, mas a mais 
velha nunca falou... 

 

Outro elemento presente na noção de abuso sexual de Carmen, diz respeito 

ao seu efeito traumático: 

 

[...] porque machuca as crianças, traumatiza as crianças, e causa uma 
mágoa... Eu entendo assim, as pessoas dizem, porque o que dizem é que a 
maioria dos abusadores foram abusados quando crianças, então é uma dor 
que eles têm guardada que só sai quando... se ele causar a mesma dor em 
outra pessoa, num é? Então, aí de vítima, ele se torna culpado. Aí ele faz 
mais uma vítima, aí essa vítima quando crescer vai ser culpada. Veja, isso é 
uma bola de neve, então. Tem que parar isso. Como é que para isso? 
Denunciando e recolhendo essa pessoa. 
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Essa perspectiva de Carmen marca a criança abusada por um trauma, o qual, 

pode gerar efeitos danosos transgeracionais. Assim, cria-se um ciclo vicioso em que 

crianças, vítimas de abuso sexual por seus pais, repetiriam essa situação de 

violência quando adultas, deslocando-se do lugar de “vítimas” para o de “culpadas”.  

Nessa abordagem a criança abusada é colocada previamente em um lugar - 

ora vítima, ora algoz - do qual não tem escapatória, como se os sentidos e 

significados do abuso sexual já estivessem dados, antes mesmo que ela fosse 

atravessada por essa experiência.  

Para minha interlocutora, só há uma alternativa frente a esses casos, a 

responsabilização jurídica, que passa necessariamente pela prisão do autor da 

violência. 

Embora eu não assuma uma posição contrária à notificação dos casos de 

abuso sexual por parte da mulher/mãe, penso que ela precisa ser apoiada não só 

para efetivar essa medida como também para, em função dela, não limitar a 

percepção da criança abusada ao lugar de “vítima” e desconsiderar suas 

implicações subjetivas. Valho-me de Brandão Junior e Ramos (2010) para embasar 

esse posicionamento, os quais afirmam que quando se dá lugares predeterminados 

aos integrantes da cena, acaba-se por excluir o sujeito que, cristalizado no lugar de 

“vítima”, não poderá aparecer como outra coisa.  

 

“É claro que magoa muito mais quando é com a nossa filha porque ele é o pai, 

num é?!” 

 

Mesmo afirmando que “denunciaria” Lúcifer caso ele abusasse de qualquer 

outra criança, minha interlocutora ressalta o agravamento do abuso sexual quando o 

autor da violência é o pai, pois se trata de uma pessoa com quem a criança 

estabelece uma convivência diária que, por meio da violência, rompe o laço de 

confiança da relação parental, descumprindo com uma expectativa que socialmente 

se tem da figura paterna. 

 

[...] É claro que magoa muito mais quando é com a nossa filha, porque ele é 
o pai, num é? Veja, num tem homicídio duplamente qualificado, homicídio 
triplamente qualificado. Isso não é um homicídio, mas, sei lá, é um abuso 
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qualificado... sabe aquele elevado à primeira potência, elevado à segunda 
potência... elevado a potência n, que é infinito, porque é o próprio pai, né?! 
É uma coisa que magoa muito mais! É muito mais agravante, entendeu? 
Porque é uma figura presente na vida da criança, não é uma coisa ausente, 
não é uma coisa esporádica. Não é um tio ou um vizinho. Veja, é uma 
convivência diária com uma pessoa em quem você deveria ter toda a 
confiança e que, veja, não tem, está mentindo.  
 
 

Além da quebra de confiança, Carmen refere a outras possíveis repercussões 

negativas do abuso sexual ligadas especificamente ao campo da sexualidade 

quando o autor é o pai da criança abusada: 

 

[...] o pai seria o mantenedor da família, num é?! Então, o medo, até que a 
criança gere essa coisa assim: “uma pessoa que me mantém tem o direito 
de abusar de mim”, que ela gere essa coisa confusa, né?! É esse o medo. E 
o medo, também assim, de como foi o pai, essa pessoa que deu carinho e 
ao mesmo tempo a machucou, tenho medo dessa construção da 
sexualidade da criança... por exemplo, dela desenvolver um 
“homossexualismo” por conta disso. Se sentir tão machucada que não 
aceite que um homem a toque mais e procure carinho numa mulher, porque 
a mulher deu amor, confiança, carinho pra ela e não a machucou. 
 
 

 
O doente e a criança 

 

O último aspecto que destaco da noção de abuso sexual de Carmen diz 

respeito à relação que é feita entre essa modalidade de violência e a doença -

pedofilia- que, segundo ela, Lúcifer está acometido. Para minha interlocutora, a 

pedofilia é caracterizada pelo “prazer sexual que um adulto tem em bulinar uma 

criança”. Salienta: “tem pedófilos que não só bulinam, também estupram”. 

 

Eu fiquei pensando, se isso tivesse acontecido em casa, que atitude eu teria 
tomado? Seria mais fácil, assim, eu botar ele pra fora de casa. Pronto, tava 
resolvido, né?! Veja, eu me separava, botava ele pra fora de casa e pronto. 
Mas, eu acho que mesmo assim, acho não, certeza absoluta, eu faria a 
denúncia. Porque vai que ele mais pra frente “catuca” outra criança, como é 
que eu fico? Eu tive a chance de fazer uma denúncia, e eu entendo que isso 
é uma doença [pedofilia], tranquilamente eu entendo, mas é uma doença 
que prejudica outras pessoas, e crianças, né?! A gente precisa que essas 
pessoas tomem consciência de que são doentes, entendeu? Não basta ele 
ser recluso, ele precisa ser recluso com tratamento, né?! Mas ele é um 
perigo pra criança. 
 
 

Ao abordar o abuso sexual em relação ao conceito de pedofilia, Carmen 
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desloca a atenção do sofrimento da criança abusada para a ideia de anormalidade 

que atravessa o adulto que se relaciona sexualmente com criança. Assim, Lúcifer é 

definido como um indivíduo perigoso, passível de colocar em risco não só sua 

própria filha, como outras crianças e, portanto, “precisa ser recluso com tratamento”. 

 

4.8 Tecendo pontes entre a revisão da literatura e a narrativa de Carmen   

 Ao me dar ao diálogo entre a Revisão da Literatura “sobre o que se diz nas 

produções científicas sobre as mulheres/mães no abuso sexual intrafamiliar” e a a 

narrativa de carmen, parto da compreensão de que devo atentar tanto para os 

aspectos concordantes quanto para àqueles que se opõem.  

A análise dos estudos selecionados para a revisão da literatura indica que as 

autoras atribuem os seguintes lugares às mulheres/mães diante do abuso sexual de 

suas filhas: a) reação ambivalente ou positiva, b) desmentido materno e c) posição, 

ora de submissão, ora de resistência. Considero que essas perspectivas, ainda que 

a partir de enfoques divergentes, abordam a ambivalência como um dos modos 

possíveis de as mulheres/mães se posicionarem na cena do abuso sexual. Todavia 

esses estudos tendem a localizá-las em uma ou outra classificação e, de certo 

modo, fixam os lugares ocupados por elas. Mesmo a perspectiva que indica a 

possibilidade de uma mesma mulher/mãe assumir a posição de submissão ou de 

resistência, considera que isso acontece alternadamente, em diferentes momentos 

de sua trajetória de vida. 

Ao relacionar essas perspectivas com o meu estudo me vem à memória o 

povoamento de tensões, ambivalências e contradições que, no meu ponto de vista, 

atravessam a experiência de Carmen com o abuso sexual da filha. Para exemplificá-

lo rememoro que, mesmo duvidando da veracidade do relato da violência, minha 

interlocutora faz o registro do boletim de ocorrência na GPCA e separa-se de Lúcifer, 

pois, na sua compreensão era inadmissível permanecer casada com o homem que 

havia violentando a própria filha. Todavia, essas decisões não a impediram de ir ao 

encontro de pessoas que, supostamente, poderiam lhe dar a esperança de que o 

abuso não houvesse acontecido, nem de imaginar em retomar o relacionamento 
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conjugal com Lúcifer ou mesmo de se sentir “baqueada” com a possibilidade de o 

ex-marido vir a ser preso, ainda que anteriormente tenha se posicionado favorável a 

essa medida. 

Tendo em vista as interpretações que faço dessa experiência, considero que 

outra leitura possível para a participação de mulheres/mães no abuso sexual 

intrafamiliar é a de compreender que os lugares atribuídos a elas na revisão da 

literatura, mesmo aparentemente opostos, não se excluem. Suas coreografias estão 

entrelaçadas e, ainda que uma supostamente apareça com mais força e brilho e 

seus contornos e cores nos saltem aos olhos, arrisco-me a dizer que elas estão 

misturadas. Isso implica que uma mulher/mãe pode assumir diferentes e 

contraditórias posições em uma mesma situação de violência, como também que os 

sentidos atribuídos a essa experiência não são fixos ou determinados e podem 

servir a diferentes propósitos. Assim, como sugere Narvaz (2005), a negação e o 

silêncio materno diante do abuso, que geralmente são associados à cumplicidade, 

podem ser uma forma de proteção e de defesa de estigmas e de revitimização 

institucional e social. 

Compreender a participação de mulheres/mães no abuso sexual a partir 

dessa ideia de posição favorece o questionamento de práticas de controle e 

domesticação da prática materna, como também evidencia as possibilidades das 

mulheres/mães negociarem criativa e subversivamente os modos como se situam no 

contexto do abuso sexual. No entanto, aos moldes de Scott (1999b), isso se dá em 

condições de existência definidas, em um campo de significados estabelecidos, 

mesmo que não sejam fixos, que possibilitem escolhas limitadas. 

Os estudos da revisão da literatura cuja proposição é compreender “quem são 

as mães” de crianças abusadas afirmam que, de modo geral, suas trajetórias de vida 

são atravessadas por diversas formas de violência, inclusive sexual, e marcadas 

pelos efeitos negativos da pobreza. Mesmo ponderando que essa descrição está 

relacionada com o fato de que o abuso sexual, quando situado no contexto de 

famílias empobrecidas, é mais visibilizado e as mulheres/mães são mais facilmente 

contatadas para participarem de pesquisa, parece-me relevante ressaltar que a 

minha interlocutora não se enquadra nesse perfil. Carmen é de uma tradicional 
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família, outrora proprietária de engenho de açúcar, e não apresenta histórico de 

violência. Essa especificidade indica que os perfis de mulheres/mães de filhas 

abusadas não podem ser generalizados e que o abuso sexual acontece em famílias 

de diferentes classes sociais, conforme apontado por outras pesquisas; bem como 

que o fato de a filha ter sido abusada não implica necessariamente que sua mãe 

também tenha sido violentada. 

A referência à culpa e à culpabilização materna é algo comum a minha 

pesquisa e aos estudos analisados para produção da revisão de literatura, o que tem 

a ver com a associação que é feita entre o abuso sexual da criança/adolescente e a 

não correspondência a uma prática materna normativa, que articula maternidade 

com a noção de infância que deve ser protegida. Em relação a essa questão, 

posiciono-me de forma divergente aos estudos da revisão da literatura cujo enfoque 

reforça essa proposição, ao mesmo tempo em que me afilio àqueles que ressaltam a 

complexa trama de responsabilidade que envolve o abuso sexual, tecida em 

conjunto pelo Estado, pela família e pela Sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Essa dissertação tem seu nascedouro em minha biografia, nas narrativas 

sobre abuso sexual que eu própria construo e naquelas para as quais emprestei 

meus ouvidos, que me foram contadas por crianças, adolescentes e suas mães; 

como também do estranhamento ao discurso de vitimização e culpabilização 

materna fomentado socialmente que, ao mesmo tempo, vitimiza a mulher/mãe, 

numa tentativa de sequestro de sua autonomia, e a responsabiliza pela violência 

sofrida por sua filha, acusando-a de cumplicidade com o autor da violência.  

Desde a versão inicial do meu projeto de pesquisa para seleção do mestrado 

fui convocada e me dei a compreender os posicionamentos de mulheres/mães na 

cena do abuso sexual, nos casos em que o autor da violência é seu companheiro e 

pai da criança/adolescente abusada. Em função disso, fui atraída pelas reflexões de 

Identidade tecidas por Bondi, (1999), Brah (2006), Mouffe (1999) e Scott (1999a, 

1999b), o que está relacionado com o movimento que essas estudiosas fazem de, a 

partir da problematização da categoria mulher, pensar a Identidade em uma 

perspectiva posicional, situando-a em um debate mais amplo de crítica às narrativas 

universais e à ideia de um sujeito coerente, centrado na razão, portador de uma 

essência. Tomar como referência essa concepção contribuiu para o questionamento 

da validade de modelos de análise que buscam compreender a relação entre 

homem/autor de abuso sexual intrafamiliar e a mulher/mãe da criança/adolescente 

abusada pressupondo a supremacia masculina. Ela também se mostrou fértil para 

eu considerar a possibilidade de uma mesma mulher/mãe assumir múltiplas e 

contraditórias posições em um único contexto de violência. Além disso, o diálogo 

com as referidas autoras possibilitou considerar o lugar que os marcadores de 

gênero, classe e raça, articulados de modo interseccional, ocupam na experiência 

de minha interlocutora com o abuso sexual da filha, sem conceder a qualquer um 

deles o caráter de identidade global e central.  

Após acompanhar a história de Carmen chama atenção a posição de 

centralidade que é designada a ela na questão do abuso sexual intrafamiliar. A 

despeito da compreensão de que o compromisso de defender a criança/adolescente 

contra todas as formas de violência sexual é uma tarefa coletiva do Estado, da 
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família e de toda a sociedade (BRASIL, 1988), é delegada à mulher/mãe a 

responsabilidade de proteger a filha dos riscos do abuso sexual, que é fiscalizada a 

respeito da eficácia ou não da tutela prestada. Afinal, não se trata de eleger qualquer 

forma de proteção. A ideia que parece prevalecer é de que a maternidade só pode 

ser realizada de forma plena e eficaz nos casos de abuso sexual intrafamiliar se a 

mulher/mãe é capaz de perceber a sua ocorrência, interrompê-la, cumprir a 

determinação legal de notificação e, por fim, minimizar seus efeitos para a criança 

abusada. Tal perspectiva está estreitamente articulada a uma visão de 

infância/adolescência que deve ser protegida e que, o tempo todo, invoca um ideal 

de maternidade centrado no cuidado e na proteção. Assim, conforme evidencia 

Mayer (2008), por meio do abuso sexual, é favorecida a entrada de instituições 

representantes do Estado, que atuam no cuidado - controle da relação parental, 

constituindo ações de normatização das relações que podem, na minha 

compreensão, resultar em um processo de redução da autonomia das 

mulheres/mães. 

Diante dessas prescrições Carmen combina formas variadas de adesão e 

resistência. Por um lado, minha interlocutora, afirma o “exercício pleno e eficaz da 

prática materna”, por exemplo, cumprindo a determinação de fazer a notificação do 

abuso, mesmo duvidando de sua veracidade; por outro lado, é possível apontar 

situações em que ela tenta se contrapor às prescrições normativas e ao controle 

exercido sobre suas posições. Assim, arrisco-me a contrariar as pesquisadoras que 

a priori situam a mulher/mães cuja filha fora abusada no lugar de vítimas, 

impossibilitando-a de ocupar outros lugares. Todavia, os movimentos de resistência 

não são isentos de punição, e, em nome da proteção da criança abusada, a 

mulher/mãe sofre um processo de deterioração de sua imagem e é culpabilizada 

pela violência da filha. 

Na ótica da culpabilização materna, conforme defende Narvaz (2005), a 

mulher/mãe é acusada de cumplicidade com o autor do abuso e, portanto, culpada 

pela violência. Para a autora, essa perspectiva precisa ser problematizada, uma vez 

que a responsabilidade pelo abuso e pela ausência de proteção recai 

individualmente na figura da mulher/mãe, isentado os homens, o Estado e a 

sociedade pelo cuidado e proteção a crianças e adolescentes. É importante pontuar 
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que, ainda que a culpa/culpabilização seja um eixo que atravessa a narrativa de 

Carmen, ela não é posicionada nem se autoposiciona apenas como culpada, 

negociando e também lhe sendo ofertadas outras posições. Além disso, ao mesmo 

tempo em que lhe são designadas posições, ela também provoca o posicionamento 

de outras pessoas, vendo-as a partir de diferentes e contraditórias perspectivas.  

Destaco o modo como o dispositivo da maternidade se organiza no contexto 

do abuso sexual intrafamiliar, convocando a mulher/mãe a falar de si e a estabelecer 

uma relação reflexiva consigo, de modo a exercer uma prática materna normativa. 

No movimento de Carmen em tomar a si mesma como objeto de reflexão, salta-me 

aos olhos a tensão que se cria, através do abuso sexual da filha, entre a prática 

materna e outras atividades efetivadas por minha interlocutora, a exemplo do 

trabalho e da militância, que são valoradas de forma negativa ou prejudicial ao 

exercício da maternidade. Esse conflito sugere que o olhar sobre as mulheres/mães 

não pode ser limitado à maternidade, do contrário, corre-se o risco de tomá-la como 

um elemento fundante e central da identidade delas, um acontecimento unificador de 

suas experiências, que exclui outras posições, e, deste modo, desconsiderar que 

tanto a maternidade quanto o sujeito-mãe são produções de condições sociais, 

econômicas e culturais particulares e não características inerentes ao “ser mulher”. 

Além disso, deixar escapar ou escamotear essas tensões pode levar à idealização 

da maternidade e, em nome disso, o consentimento de práticas profissionais e 

institucionais autoritárias, quando do não-cumprimento desse ideal.  

No trajeto que Carmen trilhou nas instituições constitutivas do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para fazer a notificação da 

violência sofrida pela filha, ressalto a incitação ao discurso sobre o sexo (Foucault, 

2011), que é compreendida como oportunidade de afirmação de sua fala e de 

participação do contexto de luta e de produção de verdade que envolvem o abuso 

sexual intrafamiliar, e, ao mesmo tempo, como violação de seus direitos porque, 

dada a quantidade e diversidade de instituições que percorre, repete a mesma 

história várias vezes e fica exposta a situações constrangedoras. Esse elemento, 

aliado à posição de centralidade que é designada à mulher/mãe na cena do abuso 

sexual e às repercussões negativas que essa prática violenta produz em vários 

campos de sua vida, sugere que as políticas públicas voltadas para essa população 
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precisam ser repensadas e, efetivamente, integrar, dentre outras, as seguintes 

perspectivas: a articulação entre as diversas instituições constitutivas do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; o fortalecimento do trabalho 

interdisciplinar, de modo que os/as profissionais possam colaborar entre si para 

compreender de forma mais ampla como as mulheres/mães se situam na cena do 

abuso sexual e as necessidades apresentadas; a adoção e valorização do 

acompanhamento psicológico a mulheres/mães cujas filhas foram abusadas e o 

investimento em capacitação sistemática dos profissionais que atuam nos contextos 

de abuso sexual. 

A experiência de Carmen é afetada pela imbricação de pelo menos três 

marcadores identitários - gênero, classe e raça - cuja predominância varia de acordo 

com a especificidade do contexto: quem a interpela, como é interpelada e os 

interesses que estão em jogo, dentre outros aspectos. A relação que minha 

interlocutora estabelece com as articulações entre essas categorias não é estável, 

combina, simultaneamente, variadas e contraditórias posições, cujos sentidos não 

são fixos e destinam-se a diferentes propósitos, e a empurra para diferentes 

direções. Esse jogo de posicionamentos acontece porque “essas categorias existem 

em e por meio da relação entre elas” [...] e, portanto, “não são idênticas entre si, mas 

existem em relações, íntimas, recíprocas e contraditórias” (PISCITELLI, 2008, p. 

268). 

Essas articulações também situam minha interlocutora em posição de 

superioridade ou de inferioridade e, ao mesmo tempo, abrem brechas para negociar 

seus posicionamentos nas circunstâncias em que está em situação de desigualdade. 

Essas negociações só são possíveis se considerarmos, à maneira de Brah (2006), 

que os marcadores identitários não apenas limitam, mas também oferecem 

possibilidades para a ação. Compreender a participação da mulher/mãe no abuso 

sexual a partir dessa perspectiva favorece o questionamento de práticas de controle 

e fiscalização em relação à eficácia ou não do cuidado que presta à criança 

abusada, e a negociação criativa e subversivamente de seus posicionamentos no 

contexto do abuso sexual. Todavia, aos moldes de Scott (1999b), isso se dá em 
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condições de existência definidas, em um campo de significados estabelecidos, 

mesmo que não sejam fixos, que possibilitam escolhas limitadas. 

Em relação aos sentidos que Carmen produz sobre as interações sexuais 

entre pai e filha, chama atenção que os argumentos (assimetria de poder e não-

consentimento) utilizados para explicar o estranhamento com que vê esse tipo de 

prática também perpassam a noção de abuso sexual de várias produções científicas 

e da militância que atua no campo dos direitos da infância e da adolescência. Para 

minha interlocutora, a ênfase na assimetria do poder se dá pela diferença de idade, 

pois, no seu ponto de vista, trata-se de um adulto, maduro sexualmente, capaz de 

discernir as consequências de seus atos, que toma a criança, inexperiente 

sexualmente, como objeto para satisfazer seus desejos sexuais. Assim, a explicação 

que minha interlocutora utiliza para justificar a impossibilidade de Helena dar 

consentimento para o pai interagir sexualmente com ela é baseado na ideia de 

inocência infantil.  

Outro elemento presente na noção de abuso sexual de Carmen diz respeito à 

ideia de doença-pedofilia- que marca a figura do pedófilo e ao seu efeito traumático 

para a criança abusada. Além disso, Carmen argumenta que o pai/autor de abuso 

sexual rompe o laço de confiança da relação parental e descumpre uma expectativa 

que socialmente se tem da figura paterna, gerando repercussões negativas para a 

filha abusada, especificamente no campo da sexualidade. Importa considerar que, 

mesmo reiterando uma visão predominante que circula sobre o abuso sexual, 

Carmen abre brecha para se pensar essa prática violenta a partir de outras 

referências, raramente considerada na profundidade solicitada, como, por exemplo, 

o vínculo amoroso entre filha abusada e pai/autor da violência.  

Em consonância com as inspirações etnográficas, esse estudo é perpassado 

pela compreensão de pesquisa como um encontro de afetação mútua, no qual, 

ambas, pesquisadora e interlocutora, expõem-se ao olhar uma da outra e se 

“inventam” mutuamente. Pensada dessa forma, essa pesquisa não se destina a falar 

de minha interlocutora, mas sobre como eu, na posição de pesquisadora, a 

“inventei”, o que, inevitavelmente, implica também falar de nosso encontro e de mim 

mesma. Tomando de empréstimo a fala de Salles (2004) sobre sua concepção de 

documentário como “um filme de encontro”, afirmo que pesquisas assim são abertas, 
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[...] “hesitantes no que diz respeito a conclusões categóricas sobre essências 

alheias. Não abrem mão de conhecer, apenas deixam de lado a ambição de 

conhecer tudo (p.13)”. Diria ainda, parafraseando Guimarães Rosa (1994): 

pesquisas assim são também “negócio muito perigoso”, porque não se pretendem 

isoladas da vida. A qualquer momento, sem que fosse convocado ou anunciado, o 

imprevisto, o acaso, o devir vinha ao meu encalce, mostrando que não há caminho 

seguro e não-linear definido a priori. A alternativa para me relacionar com esse 

“perigo” foi tomar o exercício de pensar como um movimento entrelaçado à vida e 

conceber os posicionamentos e o referencial teórico com o qual me alinho não como 

uma verdade, mas como uma versão possível, uma interpretação, em meio a tantas 

outras que habitam o campo de estudo sobre o qual estou debruçada. Todavia, 

reconheço, também assumi a postura metodológica de tentativa de estagnação e de 

controle do caos da vida para pesquisá-la.   

Ao operar no interjogo entre a vida do indivíduo e o contexto social e histórico 

de sua existência (CARVALHO, 2003), o Método de História de Vida possibilitou, 

simultaneamente, a construção da narrativa por parte de minha interlocutora, a 

compreensão do contexto social e cultural no qual está imersa e a articulação de sua 

história a de outras mulheres/mães, cujas filhas foram abusadas. Assim, mesmo que 

as reflexões produzidas neste estudo sejam contextuais, provisórias e não tenham a 

pretensão de criar generalizações, elas podem funcionar como matriz de 

inteligibilidade em outros contextos e gerar diálogo entre pesquisadores(as) que 

tomam o abuso sexual como campo de produção de conhecimento.  

A concepção de narrativa que perpassou este estudo como uma prática 

discursiva de produção de sentido e não como a representação de uma dada 

realidade ajuda a pensar, em consonância com Scott (199b), que o conhecimento 

produzido aqui não flui diretamente da experiência de Carmen, mas da possibilidade 

de narrá-la e tentar explicá-la, uma vez que como uma interpretação da realidade, 

ela também pode ser interpretada. Nessa perspectiva, em lugar de pensar a minha 

interlocutora como um sujeito já plenamente constituído, compreendo-a como 

constituída por meio da experiência e, assim, ressalto que as suas possibilidades de 

produção de sentidos sobre si mesma e sobre o mundo não foram enclausuradas 



133 

 

   

 

pelo acontecimento do abuso sexual. Em virtude da narrativa se constituir como um 

processo aberto, em movimento, a sua utilização também possibilitou mostrar a 

complexidade e contradição dos discursos produzidos por Carmem, bem como os 

aspectos de sua narrativa consonantes ou não com as normas estabelecidas. 

Esclareço que compreendo a contradição assim como a ambivalência como um dos 

modos possíveis, não necessariamente patológico, da mulher/mãe se posicionar no 

acontecimento do abuso sexual da filha.  

Considerando que o abuso sexual acontece em diferentes contextos sociais e 

econômicos e que, de modo geral, as produções científicas desse campo de estudo 

são voltadas para mulheres/mães em situação de pobreza, enfatizo a necessidade 

do investimento em pesquisas com participantes de diferentes classes sociais e 

raça/etnia. Pontuo também outros eixos que nortearam o processo de análise da 

narrativa de Carmen que carecem de aprofundamento e podem servir de reflexão 

futura: a organização do “dispositivo” da maternidade no abuso sexual intrafamiliar; o 

lugar que a religião ocupa tanto como referência de apoio quanto de controle e 

disciplinamento das posições ocupadas por mulheres/mães no abuso sexual 

intrafamiliar; percepções e práticas desenvolvidas por profissionais que trabalham 

em instituições do Sistema de Garantia e Defesa da Criança e do Adolescente no 

atendimento a mulheres/mães cujas filhas foram abusadas. Por fim, ressalto a 

escassez de produção científica brasileira com homens autores de abuso sexual 

intrafamiliar e a importância de realizar estudos com eles, de modo que possam ser 

escutados em relação aos seguintes aspectos: os sentidos que produzem em 

relação a essa prática de violência, as posições que ocupam e que lhe são 

atribuídas na cena do abuso e as motivações para abusar da própria filha. 
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